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Genom nådigt bref den 10 december 1909 förordnade Kungl. 

Maj:t bland annat, att de uppgifter, som komme att insamlas 

vid de förnyade a r b e t s l ö s h e t s r ä k n i n g a r , hvilka af Kungl. 

Maj:t bestämts skola äga ruin den 31 j a n u a r i 1910 å olika 

orter i riket, och för hvilka Kungl. Kommerskollegium för-

ständigades att, i likhet med hvad föregående året varit fallet, 

låta utarbeta och tillhandahålla, jämte erforderligt blankettryck, 

ett enhetligt program, skulle till Kollegium insändas för när

mare bearbetande. I »Meddelanden» från Kollegii afdelning för 

arbetsstatistik 1910, häfte 2, har tidigare publicerats en preli

minär redogörelse för hufvudresultaten af nämnda arbetslös

hetsräkningar. En mera ingående bearbetning af det erhållna 

räknematerialet, hvilken därefter verkställts å afdelningen, före

ligger numera fullbordad och öfverlämnas härmed till offent

ligheten. 

Den närmaste ledningen af hithörande arbeten har inom 

afdelningen handhafts af aktuarien O t t o J ä r t e , hvilken ock 

utarbetat efterföljande redogörelser. 

Stockholm i september 1911. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 

NILS BERGSTEN. 

Erik Sjöstrand. 
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INLEDNING. 

Inledning. 
Den nedgång inom näringslifvet öfver hela den civiliserade 

världen, hvilken tog sin början med krisen på penningmarknaden 
hösten 1907, synes för vårt lands vidkommande hafva nått sin lägsta 
punkt under vintern 1908—09. Åtminstone torde den ekonomiska 
depressionens återverkan på arbetsmarknaden vid denna tid hafva 
kulminerat, i det att arbetstillgången då varit minst och därigenom 
arbetslösheten störst. Under loppet af våren 1909 begynte näm
ligen konjunkturerna att visa tydliga, om än svaga tecken till för
bättring. På grundval af de på öfiigt sätt af arbetsgifvare och 
fackföreningar insända uppgifterna om arbetstillgång och arbets
löshet samt med ledning af sina ombuds omdömen för de särskilda 
orterna ansåg sig K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
kunna beteckna ställningen på arbetsmarknaden under 2:dra kvar
talet 1909 1 såsom medelgod med väsentlig förbättring sedan före
gående kvartal samt med jämväl någon förbättring i jämförelse 
med motsvarande tid 1908. Denna stegring i arbetstillgången var 
visserligen en naturlig följd af under denna årstid inträdande hög
säsong inom de flesta industrier, men med hänsyn till vinterns ar
betslöshet föreföll i allt fall arbetstillgången oväntadt god. 

Dessa i stort sedt gynnsammare konjunkturer inom näringslifvet 
fortforo under återstående delen af år 1909, fastän för arbetsmark
nadens vidkommande de omfattande lockouter samt stprstrejken, 
hvilka utbröto på sensommaren, gifvetvis inverkade i högsta grad 
störande. På många håll medförde den långvariga arbetsinställelsen 
materialbrist eller sådana förändringar i öfrigt, att man icke på en 
gång kunde komma i full verksamhet igen. Härtill kom, att man 
efter den föregående nppgångstiden mångenstädes hade behållit större 
arbetsstyrka, än som strängt taget varit nödvändig för rörelsens 
behöriga skötsel. Genom konflikterna ansågo sig nu arbetsgifvarne 
lösta från sina förpliktelser mot de ej behöfliga arbetarne; på sina 
håll hade därjämte nya arbetare anställts till afsevärdt antal. På 
detta-«ätt kommo stora skaror af arbetare att efter storstrejkens 
och lockouternas faktiska afslutande stå utan plats.2 Då vidare 

1 Jfr Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
1909 (sid. 531). 

2 Jfr Arbetsstatistik A: 9. Lockouterna och storstrejken 1909, I sid. 164. 
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ofvannämnda konjunkturförbättring ingalunda hade ägt rum öfver-
allt inom landets ekonomiska lif, u tan tvärtom ur arbetsmarknadens 
synpunkt så betydelsefulla näringsgrenar som byggnadsverksamheten 
samt metall-, maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna alltjämt ledo 
af efterverkningarna från krisen med ty åtföljande afstannad före
tagsamhet och minskad arbetsti l lgång, förefunnos grundade farhågor 
för a t t en omfattande arbetslöshet skulle göra sig kännbar äfven 
under vintern 1909—1910. 

Med anledning häraf och då vid sådant förhållande en känne
dom om arbetslöshetens omfattning vore önskvärd, ansågs det lämpligt 
a t t företaga en ny arbetslöshetsräkning. Den 10 december 1909 ut
färdade också Kungl. Maj:t nedanstående cirkulär t i l l länsstyrelserna 
i samtliga län, hvarjämte öfverståthållareämbetet i Stockholm i skrif-
velse af samma dag anbefalldes at t i t i l lämpliga delar iakttaga, 
hvad i nämnda cirkulär funnes föreskrifvet: 

GUSTAF etc. 

Vår ynnest etc. 

Det torde vara att befara, att arbetslöshet i jämförelsevis stor utsträck 
ning kommer att inträda jämväl under den nu instundande vintern. 

För att söka utröna denna arbetslöshets verkliga omfattning jämte or
sakerna därtill och i syfte att införskaffa ytterligare statistiskt material för 
arbetslöshetsfrågans belysning, hafva Vi funnit lämpligt, att, på sätt i anled
ning af Vårt nådiga cirkulär af den 4 december 1908 ägde rum, jämväl nu 
öfver hela riket samtidigt anordnas arbetslöshetsräkningar efter ett på förhand 
fastställdt enhetligt program. 

Med anledning häraf hafva Vi förständigat Vårt och rikets kommers
kollegium att låta utarbeta och tillställa Eder, jämte erforderliga blankettryck, 
sådant program i hufvudsak öfverensstämmande med det vid arbetslöshets
räkningarna den 12 januari 1909 använda samt innehållande jämväl bestäm
melser om, tiden och sättet för de insamlade uppgifternas insändande till 
kollegium för närmare bearbetande; och vilja Vi, som ansett dessa räkningar 
böra äga rum den 31 januari 1910, nu anbefalla Eder att för vederbörande 
kommunala myndigheter i de orter, där anledning förefinnes antaga, att ar
betslöshet i större utsträckning förekommer, framhålla önskvärdheten, att så
dana arbetslöshetsräkningar genom deras försorg komma till stånd, äfvensom 
meddela dem, att program därför jämte erforderliga blanketter knnna genom 
Eder erhållas. 

Den maning, Vi uti förenämnda nådiga cirkulär den 4 december 1908 
riktade till Eder att sprida kännedom om tillgängliga arbetstillfällen och 
söka förmå kommuner och enskilda att i största möjliga utsträckning bereda 
arbetstillfällen åt dem, som utan eget förvållande voro arbetslösa, föranledde, 
enligt hvad inhämtade upplysningar gifvit vid handen, goda verkningar, sär-
skildt därigenom att i landets skilda delar vidtogos omfattande åtgärder, 
ägnade att bereda en mängd arbetslösa tillfälle till arbete och hjälp mot 
arbetslöshetens följder. 

Vi hafva därför velat anmana Eder att äfven nu verka i samma rikt
ning och sålunda genom personliga hänvändelser söka väcka intresse för att 
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lämpliga arbetsföretag komma till stånd samt erinra vederbörande kommunala 
myndigheter om angelägenheten att i största möjliga omfattning bereda lämp
liga arbetstillfällen. Hvilket Eder till kännedom och efterrättelse, i hivad på 
Eder beror, härigenom i nåder meddelas. 

Stockholms slott den 10 december 1909. 

GUSTAF. 

Hugo Hamilton. 

Inom Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik vidtogo 
omedelbart, efter det Kollegium fatt mottaga det genom nådigt bref 
den 10 dec. 1909 meddelade "uppdraget, förarbetena för arbetslöBhets-
räkningen den 31 januar i 1910. Enl igt Kungl. Maj-.ts däri meddelade 
bestämmelser, skulle den verkstäl las efter ett program, som i hufvud-
sak öfverensstämde med det, som låg t i l l grund för den föregående 
räkningen den 12 januar i 1909, hvilken var den första i sitt slag i 
Sverige. Ti l l följd häraf beslöts, a t t vid räkningen såväl den per
sonliga anmälningsmetoden som ock samma blankettryck fortfarande 
i hufvudsak skulle komma t i l l användning.1 

Med ledning af erfarenheterna från föregående räkning företogos 
dock smärre omarbetningar af ett par formulär. Sålunda framhölls 
på den medsända promemorian >AUmänna anvisningart med större 
skärpa nödvändigheten därutaf, a t t vederbörande ägnade den största 
omsorg åt a t t genom effektiv upplysningsverksamhet fästa de arbets
lösas uppmärksamhet på samt öka deras intresse för räkningen; 
därjämte uttalades önskvärdheten af, a t t i de redogörelser för räk
ningens förlopp och resultat , hvilka ti l l ika med hela räknematerialet 
skulle af räkneförrättarne insändas till Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik senast den 15 februari 1910 — en summarisk 
öfversikt å härför affattadt formulär skulle som förut insändas dagen 
efter räkningens verkställande —, helst borde inrymma en kort 
skildring af, d e l s huru arbetslösheten på orten i vanliga fall, sär-
skildt under vintern, brukade gestal ta sig, dels huru de sista årens 
ogynnsamma konjunkturer inverkat försämrande på de näringars 
arbetsmarknad, som voro representerade i kommunen, d e l s ock i hvad 
mån rådande arbetsbrist medfört ut- eller inflyttningar bland arbe-
tarne. 

Eå räknekorten t i l lades endast ett par nya frågor samt om
formulerades några andra. För a t t utröna arbetslöshetens orsaker 
hade på 1909 års räknekort f rågats : >Blef Ni arbetslös t i l l följd af 

Jfr Arbetsstatistik H: 1, Arbetslösheten i Sverige under vintern 1908—1909 
sid. 18-20. 
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sjukdom, arbetsbrist, arbetskonflikt eller af hvilken annan anledning?» 
Vid bearbetningen hade svårigheter uppstått vid bestammandet af 
arbetslöshetsorsaken vid själfva räknetillfället. I syfte att i svaren 
klarare få fram orsaken till såväl arbetslöshetens inträdande som 
dess fortbestånd, mellan hvilka bestämd åtskillnad måste göras, efter
frågades nu dessa hvar för sig. Frågorna fingo följande lydelse: 
»Förlorade Ni Er sista fastare anställning (inom eget eller annat 
yrke) på grund af driftens inskränkning, driftens nedläggande, egen 
uppsägning, sjukdom, värnplikt, den stora arbetsstriden eller annan 
facklig konflikt?» samt »Är Ni nu (vid räknetillfället) arbetslös till 
följd af arbetsbrist, arbetsoförmåga, pågående arbetskonflikt eller af 
hvilken annan anledning?» De nya frågor, som ytterligare tillades 
voro: »Är Ni säsongarbetare? . . . Brukar Ni i så fall under vissa 
tider af året hafva tillfällig sysselsättning i annat yrke?» samt 
»Anmäld vid fjolårets arbetslöshetsräkning? Hvilken kommun?» 

Såsom yrkesförteckning bibehölls den yrkesförteckning, hvilken 
användes vid expeditions- och statistikföring inom arbetsförmedlings
anstalter, tillhörande Sveriges offentliga arbetsförmedling, dock med 
de förändringar med afseende å jordbruksarbetarnes benämning och 
längre gående uppdelning i olika specialiteter, som vidtogos vid den 
under december 1909 inom Kommerskollegium hållna arbetsförmed
lingskonferensen. Beträffande de öfriga formulären: tTillkännagif-
vande om arbetslöshetsräkning», »Summarisk öfversikh samt iFörteck-
ning å arbetslösa gjordes blott oväsentliga detaljändringar i för
tydligande syfte. 

Sedan utarbetandet af program jämte behöfligt formulärmaterial 
för arbetslöshetsräkningen slutförts inom Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik och vunnit Kollegii stadfästelse, afläts omedelbart 
nedanstående cirkulärskrifvelse från Kollegium till samtliga läns
styrelser i riket: 

KUNGL. MAJ:TS OCH RIKETS 
KOMMERSKOLLEGIUM. 

Stockholm den 7 januari 1910. 

Till Konungens Befallningshafvande i _ 

Genom kungl. bref den 10 december 1909 har Knngl. Maj-.t anbefallt Kungl. Kom-
merskolleginm att låta utarbeta och tillhandahålla enhetligt program jämte erforderligt 
blankettryck för de arbetslöshetsräkningar, hvilka, jämlikt nämnda kungl. bref samt 
en samma dag till Eder aflåten cirkulärskrivelse angående åtgärder mot arbetslös
heten, den 31 januari 1910 böra anordnas genom de kommunala myndigheternas försorg 
på de orter, där anledning förefinnes antaga, att arbetslöshet i större utsträckning före
kommer. Sedan ett sådant program med tillhörande blankettryck numera blifvit ut-
arbetadt och af Kollegium fastställdt, får Kollegium samtidigt härmed öfversända ett 
antal exemplar af ifrågavarande handlingar, nämligen dels 
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Allmänna anvisningar att tjäna till ledning vid anordnandet af arbetslöshets
räkningen dels ock följande blanketter: 

Blankett 1: Tillkännagivande om arbetslöshetsrikning; 
Blankett 2: Summarisk öfversikt af arbetslöshetsräkningen; 
Blankett 3 a och b: R&knekort fSr män och kvinnor; 
Blankett 4: Yrkesförteckning; samt 
Blankett 5: Förteckning ä arbetslösa. 
Kollegium far tillika anhålla, att Ni ville omedelbart tillställa de kommunala 

myndigheterna i de orter, hvarest Ni anser, att arbetslöshetsräkning nu bör äga rom, 
exemplar af de nu nämnda tryckta handlingarna jämte anmaning att skyndsamt hos 
Eder eller — därest sådant kan befinnas lämpligare — direkt hos Kollegii afdelning 
för arbetsstatistik rekvirera för räkningens anordnande och verkställande erforderligt 
antal exemplar af såväl de allmänna anvisningarna som de olika blanketterna. Därvid 
torde vederbörandes uppmärksamhet särskildt böra fästas å nödvändigheten af, dels att 
tillräckligt stora upplagor rekvireras icke allenast af räknekorten — hvaraf lärer erfordras 
minst dubbelt så många exemplar som det väntade antalet anmälningar — utan äfven 
af de allmänna anvisningarna och öfriga blanketter, dels ock att alla sådana rekvisi
tioner böra göras i god tid och såvidt möjligt hos Eder senast den 20 jamtari och 
hos Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik senast den 25 januari 1910. 

Kollegium anhåller ock att, så snart ske kan, från Eder erhålla uppgift om, å 
hvilka orter det är att antaga, att arbetslöshetsräkning nu kommer att äga rum, samt 
namn och adresser å de personer, som fått sig den närmaste ledningen af arbetslöshets
räkningen anförtrodd. 

På Knngl. Maj:t» och Rikets Kommerskollegii vägnar: 

JOHAN PIHLGEEN. 

HENNING ELMQUIST. 

Erik Sjöstrand. 

De vid räkningen använda blanketterna äro i aftryck meddelade 
å sid. 173 ff. 

För att bland arbetarne öka förståelsen och. intresset för den före
stående arbetslöshetsräkningen anats i början af januari 1910 föl
jande cirkulärskrifvelse från Kommerskollegii afdelning för arbets
statistik till styrelserna för samtliga landets arbetarekommuner. 

Till Styrelsen för Arbetarekommunen % 

Bet torde vara Eder bekant, att Kungl. Maj:t äfven i år anbefallt samtliga läns
styrelser i riket att anmoda de kommunala myndigheterna i sådana orter, hvarest 
arbetslöshet i större utsträckning förekommer, att måndagen den 31 innevarande månad 
verkställa arbetslöshetsräkning, äfvensom att Kungl. Maj:t jämväl, i likhet med hvad 
föregående år var fallet, förständigat Kungl. Kommerskollegium att ej mindre utarbeta 
och tillhandahålla erforderligt blankettryck för dessa räkningar, än äfven bearbeta 
det inkommande Täknematerialet. Med anledning däraf och under åberopande af den 
sista Landsorganisationskongressens enhälliga beslut att anbefalla alla arbetareorganisa
tioner att kraftigt befrämja den officiella arbetsstatistiska verksamheten, anhålles härmed 
— för den händelse arbetslöshetsräkning å Eder ort kommer att anordnas — att Ni, 
genom hänvändelse till vederbörande fackföreningar och eventuellt bildade särskilda 
organisationer bland de arbetslösa på platsen, benäget vilie i görligaste mån fästa de 
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arbetslösas uppmärksamhet pä samt väcka deras intresse för räkningen, pä. det att 
anmälning mätte ske så mangrant som möjligt. Erfarenheterna från föregående räk-r 
ning hafva därvid gifvit vid handen, att sådan upplysningsverksamhet bland yrkes
skickliga säsongarbetare samt framför allt bland arbetslösa kvinnliga arbetare särskildt 
är af behofvet i hög grad påkallad. Dessutom vore det önskvärdt, att arbetarepressen 
på orten med kraft ville verka för spridande af kännedom och insikt om arbetslöshets-
räkningarnas stora betydelse för arbetslöshetsfrågans fortsatta statistiska utforskande. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

Enligt uppdrag: 

Otto Järte 
t. f. aktuarie. 

Afven Landssekretariatet och styrelserna för vissa större fack
förbund sökte samtidigt genom cirkulär till fackföreningarna sprida 
kännedom om arbetslöshetsräkningen och dess syften. 

Arbetslöshetsräkningen den 31 januari 1910. 

Kap 1. Räkningens omfattning och utförande. 

I förutnämnda cirkulärskrifvelse den 10 december 1909 hade 
Kungl. Maj:t anbefallt länsstyrelserna att äfven dåvarande vinter 
verka därför, att genom vederbörande kommunalmyndigheters försorg 
arbetslöshetsräkningar måtte anordnas på de orter, där arbetslöshet 
i större utsträckning kunde antagas förekomma. Dagen för dessa 
räkningars anställande hade bestämts till måndagen den 31 januari 
1910, alltså några veckor senare, än hvad föregående år var fallet, 
då räkningarna ägde rum den 12 januari. Efter emottagandet af 
det Kungl. brefvet synas länsstyrelserna liksom år 1909 i regel hafva 
satt sig i förbindelse med dels sina tjänstemän i fögderierna eller 
länsmansdistrikten och dels med de kommunala myndigheterna för 
att utröna, hvarest arbetslöshetsräkningar voro af behofvet påkallade. 

I följd af den allmänt vedertagna uppfattningen, att arbetslös
hetsfrågan närmast var en kommunal angelägenhet, blef afgörandet, 
huruvida arbetslöshetsräkningar den 31 januari 1910 skulle äga rum 
eller icke, samt vidare de anordningar, hvilka därvid kunde vara af 
nöden, öfverlämnade åt vederbörande kommunala myndigheter. Statens 
myndigheter ägde icke att påbjuda arbetslöshetsräkningar å lämp
liga orter, utan fingo begränsa sig till att verka för, at t sådana an
ordnades genom de kommunala vederbörandes föranstaltande. Något 
formligt åläggande för kommunerna att anordna räkningar kunde 
änsstyrelserna sålunda icke meddela. 
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Då länsstyrelserna efterkommo Kommerskollegii i skrifvelse till 
dem den 7 januari 1910 riktade anhållan att snarast. möjligt med
dela, å hvilka orter arbetslöshetsräkning skulle äga rum, befunnos 
emellertid de vidtagna förberedelserna för räkningen i jämförelse 
med föregående år vara i allmänhet mera omfattande och planmäs
siga. Kollegium fann sig därför endast i några fall föranlåtet att 
genom särskilda hänvändelser till vederbörande fästa deras uppmärk
samhet å den synnerliga önskvärdheten af, att räkningar anordnades 
å vissa som arbetareeentra kända orter, hvilka framställningar samt
liga hade åsyftad påföljd. 

Sålunda kommo systematiska arbetslöshetsräkningar i enlighet 
med det uppgjorda programmet till stånd måndagen den 31 januari 
19101 i orter i rikets alla län, nämligen i 70 städer med tillhopa 
1,278,915 invånare, 18 köpingar med tillhopa 51,708 invånare samt 
222 landskommuner (jämte municipalsamhällen) med tillhopa 1,089,463 
invånare, allt räknadt efter folkmängden vid 1909 års slut. Sam-
manlagdt berördes alltså af 1910 års arbetslöshetsräkningar 310 orter 
med tillsammans 2,420,086 invånare, d. v. s. 44-2 % af rikets hela 
folkmängd. 

Räkningarnas omfattning d. v. s. räkneorternas antal och in
vånarantal inom hvarje särskildt län utvisar omstående tal». A. 
Med hänsyn till den procent af folkmängden, hvilken sålunda be
rördes af arbetslöshetsräkningen, stod äfven detta år gifvetvis Stock
holms stad främst, ity att denna med hela sitt invånarantal ut
gjorde en räkneort ensam för sig. Af de öfriga länen följa därefter 
Norrbot tens med 95-8 % af räkningen berörd folkmängd, Väster
bot tens län med resp. 83M % samt vidare Gäfleborgs, Örebro, 
Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Blekinge, Väs tmanlands , 
Ös te rgöt lands län, hvilkas resp. procentsiffror i nu nämnd ordning 
öfverstiga det motsvarande genomsnittstalet för hela riket eller 44-2. 

A andra sidan kan den minsta frekvensen konstateras i Skara
borgs län, hvarest endast orter med 4-8 % af invånarantalet berördes 
af räkningen, samt uti Kronobergs och K r i s t i a n s t a d s län med 
resp. 8-7 och 12-9 %. Anledning till den ringa omfattning, arbets
löshetsräkningen erhållit i dessa län, torde dock äfven denna gång 
icke vara att söka i bristande intresse från vederbörande myndig
heters sida, utan väsentligen i den omständigheten, att ingen arbets
löshet i nämnvärd grad där var till finnandes. 

Ur synpunkten af det antal kommuner, där arbetslöshetsräk
ningar anordnats, d. v. s. antalet räkneorter i förhållande till hela 

1 På följande orter ägde arbetslöshetsräkning rum först några dagar senare, näm
ligen i Mönsterås, Nybro, Västra Ed, Hallingeberg, Misterhult, Lönnberga, Fager-
hult, Krålcsmåla, Ålem, Döderhult, Vissefjärda, Mörbylånga, Södra Möckleby 
(samtliga i Kalmar län) den 5 februari, i Väster-Löfsta (Västmanlands län) den G februari, 
i JEkeberga (Kronobergs län) den 7 och i Färnebo (Värmlands län) den 12 februari. 
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Tab. A. Öfversikt öfver arbetslöshetsräkningens omfattning. 

antalet kommuner, ter sig räkningarnas frekvens något annorlunda 
i d e olika länen, än hvad af förestående framställning synes framgå. 
Tabell 1 i tabellbilagan utvisar, att af de 135 städer oeh köpingar, 
hvilka den 3I/i2 1909 funnos i riket, hade räkningar anordnats i 88, 
medan motsvarande siffror för landskommunerna voro resp. 2,372 ocb 
222. Med hänsyn till räkneorternas relativa talrikhet inom de sär. 
skilda länen står äfven detta år Nor rbo t t ens län främst; därefter 
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följde V ä s t e r b o t t e n s län. I det förra länet räknades i 22 af länets 
24 kommuner; i det senare i 19 af 26. 

Hela antalet räkneorter uppgick vid 1910 års räkningar, såsom 
nämndt, till 310. Motsvarande siffra var för 1909 års räkningar 
285. Antalet räkneorter hade alltså ökats, hvilket visar, a t t räk
ningarna denna gång omfattats med mera intresse och förståelse 
från vederbörande myndigheters sida. Ö k n i n g i räkneorternas an
ta l kan konstateras i flertalet län; den mest betydande har ägt 
rum i de norrländska län, enkannerligen Västernorrlands, Jämt
lands och Västerbottens, hvarest i fjol räkning hade verkställts 
endast på et t par platser. A andra sidan har äfven i en del län, 
såsom Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Blekinge, Göteborgs 
och Bohus, Skaraborgs samt Kopparbergs län, m i n s k n i n g i räkne
orternas antal förekommit. Den afsevärdaste nedgången faller på 
Skaraborgs län; där räknades år 1909 i 7 städer och köpingar samt 
i 19 landskommuner, i år däremot endast i städerna Lidköping och 
Tidaholm. Anledningen härt i l l torde, åtminstone för landskom
munernas del, förnämligast få sökas däri, att i fjol endast ett 
fåtal arbetslösa anmälde sig i dessa landskommuner, och at t i år 
ingen arbetslöshet där hade försports. På samma sätt torde ock 
minskningen af räkneorternas antal å Östergötlands landsbygd kunna 
förklaras. 

Ur statistisk synpunkt är det emellertid icke antalet räkneorter i 
och för sig, utan storleken af den genom räkningarna berörda folk
mängden, hvilken bäst uttrycker räkningens omfattning. I detta 
afseende utgöra 1910 års arbetslöshetsräkningar med hänsyn till 
omfattningen icke ett så stort framsteg gentemot det föregående 
årets, som blotta ökningen i räkneorternas antal synes innebära. 
Denna ökning gäller nämligen uteslutande räkneorterna på lands
bygden — städer och köpingar minskades med två räkneorter —-
hvilka år 1909 utgjorde 195 och denna gång 222, alltså förete en 
ökning med 14 %. Samtidigt ökades den af räkningarna berörda 
folkmängden på landsbygden från 858,766 år 1909 till 1,089,463 år 
1910, d. v. s. med 27 %. På grund däraf, at t invånarantalet i de 
städer och köpingar, där arbetslöshetsräkningar anställdes, var i det 
närmaste oförändradt vid båda räknetillfällena, steg, trots ökningen 
på landsbygden, procenttalet på den del af rikets hela folkmängd, 
som berördes af räkningarna, från at t hafva varit 40-5 % år 1909 
endast till 44-2 % år 1910. 

De t t a senare relationstal må förefalla otillfredsställande och 
föga ägnadt som grundval för mera vidtgående slutsatser rörande 
arbetslöshetens verkliga omfattning. Men vid beaktande af följande 
synpunkter ter sig denna siffra i ett annat och bättre ljus. Då 
arbetslöshetsräkningar äfven år 1910 anordnats i nästan alla städer 

2—io:w:t9 



18 ARBETSLÖSHETSRÄKNINGEN DEN 31 JANUARI 1910. 

och större industriella landskommuner, hafva flertalet af landets 
viktigare industriorter och arbetarecentra berörts af räkningarna. 
Sålunda innesluta de 44'2 % af rikets folkmängd, som berörts af 
räkningen, förhållandevis långt flera af de yrkesgrupper, för hvilkas 
medlemmar det öfver hufvud kan talas om någon arbetslöshetsrisk, 
än de återstående 55-8 procenten, utaf hvilka den jordbruksidkande 
befolkningen säkerligen utgör det förhärskande antalet. 

Räkningens utförande. De uppgifter rörande den närmare or
ganisationen af arbetslöshetsräkningen, antal räkneställen, medver
kande funktionärer o. s. v., hvilka inkommo på de omedelbart efter 
räkningen Kommerskollegium tillställda summariska öfversikterna, 
hafva sammanställts i Tabell 2 i tabellbilagan. De detaljuppgifter 
för b varje särskild räkneort, som i detta afseende föreligga, och 
hvilka sammanförts i nedanstående öfversikt, utvisa, att räkningen 
i de flesta stadssamhällen påbjudits af magistraten, stadsfullmäktige, 
drätselkammaren eller andra kommunala organ, och att i räkne-
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orterna på landsbygden kommunal- och municipalnämnden eller kom
munalstämman merendels varit den beslutande myndigheten. På en 
del orter, där de kommunala vederbörande ej funnit nödigt att för
anstalta räkning, hade arbetareorganisationerna på platsen beslutat 
och genom särskilda kommitterade låtit utföra räkning, efter det 
behöfligt blankettryck rekvirerats antingen hos vederbörande läns
styrelse eller direkt hos Kommerskollegii afdelning för arbets-
statistik. 

Vid planerandet och verkställandet af räkningen hade Kollegii 
anvisningar med hänsyn till upplysningars meddelande, lokal och 
tider for räkningen af vederbörande äfven denna gång noga beaktats. 
I de flesta fall hade sålunda, såsom af följande sammanställning fram
går, själfva ledningen af räkningen öfverlämnats åt en kommitté, i 
hvilken plats beredts för representanter för ortens arbetareorganisa
tioner. 

Det visade sig äfven vid denna räkning, att öfverallt, där an
stalter af Sveriges offentliga arbetsförmedling förekommo, hade 
dessas styrelser haft anordnandet af räkningarna om hand samt 
deras föreståndare tjänstgjort som räkneförrättare. 
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Tab. B. Öfversikt öfver räkningens anordnande. 

Enligt ofvanstående tabell B uppgick antalet rälcneställen till 
422, hvaraf 112 inom de 88 städerna och köpingarna samt 310 inom 
de 222 räkneorterna på landsbygden. Flera räkneställen hade före
kommit i större städer och vidsträcktare landskommuner. I allmän
het kan det konstateras, a t t antalet räkneställen per räkneort gått 
tillbaka, d. v. s. vid den första arbetslöshetsräkningen år 1909 hade 
behofvet af flera räkneställen öfverskattats, hvilket föranledt rät
telse vid 1910 års räkning. 
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Makneförråttame voro ti l l antalet 426, hvaraf 118 i städerna och 
308 i landskommunerna. De biträddes af sammanlagdt 662 biträden 
och 427 kontrollanter, af hvilka 227 biträden och 159 kontrollanter 
i städerna samt 435 biträden och 268 kontrollanter i landskommu
nerna. Hela den vid 1910 års arbetslöshetsräkningar sysselsatta 
personalen utgjorde alltså 1,515 personer, hvaraf 504 medverkade 
vid räkningarna i städerna och 1,011 i landskommunerna. Til l bi
träden och kontrollanter hade jämväl denna gång i regel utsetts 
kommunala tjänstemän, folkskollärare samt förtroendemän inom de 
af arbetslösheten mest berörda yrkenas fackorganisationer. På en 
del orter särskildt i de större städerna, hvarest arbetslösa kvinnor 
uppmanats a t t anmäla sig i annan lokal än männen eller på olika 
tider, hade kvinnliga kontrollanter utsetts. 

Kostnaderna för räkningens anordnande och verkställande äfven-
som för den preliminära bearbetningen af materialet skulle bestridas 
af vederbörande kommuner. I de redogörelser för räkningen, som 
kommitterade samtidigt med räknematerialet insände till Kommers
kollegium, hade dessa kostnader, där sådana förekommit, till sitt 
belopp uppgifvits. I nedanstående öfversikt äro de orter, ordnade 
efter kostnadernas storlek, sammanställda, för hvilka detta belopp 
blifvit meddeladt: 

Kostnaderna för arbetslöshetsräkningen 1910. 
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Till sist må här framhållas, att det sätt, hvarpå vederbörande 
myndigheter och kommitterade i allmänhet anordnat och verkställt 
äfven 1910 års arbetslöshetsräkning, förtjänar det bästa vitsord. Af 
de till Kollegium ingångna rapporterna att döma synes också räkne-
förrättningen öfverallt hafva försiggått i lugn och mönstergill ord
ning och de arbetslösa beredvilligt lämnat de å räknekorten begärda 
uppgifterna. Med ledning af de erfarenheter, som förvärfvades vid 
den föregående räkningen, hade också vederbörande kommittéer sträf-
vat att göra upplysningsarbetet bland de arbetslösa mera effektivt 
och anordningarna för räkningen ändamålsenligare. 

Kap. 2. Räknematerialets bearbetning. 

Med ledning af de summariska rapporter, hvilka inkommo till 
Kommerskollegium omedelbart efter räknetillfället, utarbetades och 
publicerades i likhet med år 1909 i »Meddelanden»1 en preliminär 
öfversikt, innehållande vissa hufvudsakliga uppgifter rörande räk
ningarnas anordnande och resultat inom olika län och särskilda kom
muner.2 De i denna öfversikt meddelade siffrorna voro redan af det 
skälet icke slutgiltiga, att vid tiden för densammas utarbetande 
summariska rapporter ännu icke insändts till Kollegium för alla 
de orter, hvarest arbetslöshetsräkning varit anordnad. Dessutom 
var det först efter pröfning af uppgifterna på hvarje särskildt räkne-
kort möjligt att med säkerhet afgöra, huruvida dess aflämnare med 
fog kunde betraktas som arbetslös i den mening förevarande under
sökning afser. 

I anslutning till hvad vid bearbetningen af materialet vid 1909 
års arbetslöshetsräkningar blifvit sagdt beträffande de stora svårig
heterna att definiera begreppet arbetslös och fixeringen af det
samma i föreliggande fall, betraktades äfven denna gång såsom ar
betslös enhvar anmäld person, hvilken vid räknetillfället uppgaf sig 
vara sysslolös inom sitt egentliga yrke, och som tillika icke af sub
jektiva orsaker, såsom arbetsoförmåga eller pågående arbetskonflikt, 
kunde anses förhindrad att återfå sin senaste fastare anställning eller 
erhålla ny sådan.3 Den bestämda åtskillnad, som därvid måste 
göras mellan orsakerna till arbetslöshetens inträdande och till dess 
fortbestånd, underlättades vid bearbetningen af 1910 års räknekort 
högst betydligt därigenom, att denna distinktion markerats på räkne-

1 t Meddelanden från K. Kommerskollegii af delning för arbetsstatistik> 
1910 sid. 93-118. 

a Stockholms stads statistiska kontor ntgaf sedermera i sin serie »Special-
undersökningar ett häfte med en mera i detalj gående bearbetning af läknematerialet 
för Stockholm. 

3 Jfr Arbetsstatistik H. 1 sid. 33. 



RÄKNEMATERIALETS BEARBETNING. 23 

kortet genom tvenne särskilda frågor härför.1 Vid afgörandet huru
vida arbetslöshet förelåg medräknades endast de fall, då anledningen 
var arbetsbrist vid själfva räknetillfället. De arbetslösa, som vid 
räknetillfället uppgifvit sig vara inblandade i pågående arbetsin
ställelse eller icke fullt arbetsföra på grund af sjukdom, hafva icke 
medräknats. Däremot fanns det intet som helst skäl för a t t utesluta 
sådana arbetslösa, hvilka ursprungligen förlorat sin sista fasta an
ställning, därför a t t de invecklats i en facklig konflikt eller insjuknat, 
men hvilka efter tvistens biläggande resp. efter tillfrisknandet blifvit 
arbetslösa. 

I den mån hela räknematerialet, d. v. s. räknekorten, inkom till 
Kollegium under loppet af februari och mars månader 1910, vidtog 
omedelbart en tidskräfvande granskning af materialet i syfte att 
utsöndra sådana kort, som afsågo personer, hvilka på nyss anförda 
grunder icke kunde betecknas som arbetslösa i egentlig mening. 
Härvid kunde dock icke utan vidare de kort-frånskiljas, å hvilka 
frågan om orsaken t i l l arbetslösheten besvarats med »arbetskonflikt» 
eller »sjukdom», utan en pröfning måste ske från fall till fall. Icke 
heller kunde de kort lämnas åsido, å hvilka frågan: »Är Ni fullt 
arbetsför?» besvarats nekande. Den minskade arbetsförheten kunde 
nämligen hafva gjort den arbetslöse mindre skickad att utföra vissa 
sysslor, utan a t t han därför vore oförmögen att åtaga sig annat 
lättare arbete. Endast för den händelse räknekortets aflämnare eller 
emottagare genom någon anteckning om sjukdomens eller arbets
oförmågans art betygat dess svårartade karaktär, eller därest ned
sa t t arbetsförhet förekom i förening med hög ålder, afibrdes kortet. 

Om sålunda en begreppmässigt fixerad norm för bedömande af 
arbetsoförmågan vid räknetillfället icke kunde strängt följas, var det 
så mycket lättare a t t åtskilja de fall, där öppen arbetskonflikt före
kom. Därom lämnade nämligen den fortlöpande statistik, som inom 
Kollegium föres öfver alla arbetsinställelser i riket, så utförliga 
uppgifter, a t t svaren på räknekorten i detta afseende kunde ti l l sin 
r ikt ighet bestyrkas. Alla de talr ika arbetslösa, hvilka förlorat sin 
plats i samband med storstrejken och masslockouterna under senare 
delen af år 1909 hade i allmänhet såsom orsak till arbetslösheten 
vid räknetillfället uppgifvit »pågående arbetskonflikt». Vid tiden 
för räkningen pågick emellertid endast en öppen konflikt, lockouten 
vid Korsnäs sågverk i Bomhus och vid Gräfle, hvarför blott 124 
räknekort, samtliga afgifna af utestängda sågverksarbetare i Bom
bus (Valbo, Gäfleborgs län), af detta skäl måste afföras. 

I Stockholm hade den 31 januari 1910 arbetslöshetsräkning 
äfven anordnats å Arbetsinrättningen, hvarvid 532 män anmält sig. 
Vid den af Stockholms stads statistiska kontor verkställda prelimi-

1 Jfr sid. 11 i det föregående. 
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nära bearbetningen af räknekorten för Stockholm hade anmälningarna 
från Arbetsinrättningen behandlats särskildt för sig samt på grund 
af detta materials bristfälliga beskaffenhet, hvilket exempelvis icke 
hade medgifvit någon redogörelse vare sig för arbetslöshetstidens 
längd eller försörjningspliktens omfattning, delvis bearbetats efter 
en mindre måttstock. Under sådana omständigheter var det att 
befara, att till följd af de säregna förhållandena vid Arbetsinrätt
ningen ett medtagande af detta material kunde förrycka resul
tatet af hela undersökningen. Då det vidare torde kunna ifråga
sättas, huruvida personer, hvilka så omedelbart stodo under fattig
vårdssamhällets husbondevälde som de å Arbetsinrättningen intagna 
arbetslösa, öfverhufvud voro att jämställa med arbetssökande på 
den fria arbetsmarknaden, har det befunnits lämpligast att äfven 
detta år alldeles utesluta dessa kort från vidare bearbetning. 

Kap. 3. Räkningens hufvudresultat. 

I förutnämnda preliminära riksöfversikt hade antalet anmälda 
arbetslösa personer angifvits till 14,472. Efter den preliminära redo
görelsens utarbetande inkom emellertid ytterligare material från en 
del räkneorter, så att den slutliga bearbetningen inom Kollegium om
fattade 15,209 räknekort. Härifrån afskildes till en början de 532 
räknekort, hvilka aflämnats på Arbetsinrättningen i Stockholm. Un
der den därefter vidtagna pröfningen af räknekortens detaljuppgifter 
befunnos 265 kort härröra från personer, hvilka vid räknetillfället 
antingen voro inblandade i pågående arbetskonflikt eller oförmögna 
till arbete på grund af sjukdom. Då dessa kort i öfverensstämmelse 
med ofvan utvecklade uppfattning af begreppet arbetslös, sådant detta 
fixerats i förevarande undersökning, icke borde medräknas i slut
resultatet, ,blefvo sålunda 14,412 räknekort efter verkställd gransk
ning godkända. Det är alltså detta antal anmälda arbetslösa, för 
hvilket i det följande skall redovisas. 

Arbetslöshetsräkningens resultat i de olika länen alltefter räkne-
orternas belägenhet i stad eller på landsbygden och fördelningen af 
alla anmälda arbetslösa i procent på de särskilda länen framgår af 
vidstående tab. C. I räkneorterna i stad hade sålunda anmält sig 
8,505 arbetslösa eller 59 % af hela antalet; motsvarande siffror för 
räkneorterna på landsbygden voro resp. 5,907 eller 41 '/.. Vid 1909 
års arbetslöshetsräkning voro dessa procenttal för räkneorterna i 
städerna och på landsbygden resp. 64-2 och 35-8 %. En förskjutning 
hade alltså ägt rum vid 1910 års räkning, i det att ett relativt större 
antal arbetslösa denna gång anmält sig i räkneorterna på lands
bygden. Detta beror dels därpå, att antalet räkneorter på lands
bygden ökats, dels torde de stora arbetskonflikterna under den före-
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Tab. C. Öfversikt öfver arbetslöshetsräkningens resultat. 

25 

gående sommaren och hösten hafva föranledt förhållandevis flera 
afskedanden å arbetsställen på landsbygden än i städerna. 

Hvad de arbetslösas fördelning på de olika länen beträffar, så 
uppvisade äfven år 1910 Malmöhus län förklarligt nog såsom landets 
mest industrialiserade län den högsta siffran med "2,395 anmälda 
eller 16-6 % af hela antalet arbetslösa. Därefter följde Stockholms 
stad med 2,21 (i anmälda eller 15-4 ?» samt på betydande aistånd 
Norrbot tens län — hvilket år 1909 intog andra rummet — och 
Göteborgs och Bohus län med resp. 1,148 och 970 anmälda arbets-
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lösa, motsvarande resp. 8-o .och 6"7 % af hela antalet. Ett större antal 
arbetslösa hade anmält sig äfven i Gräfleborgs, Östergöt lands, 
Kopparbergs och Väs tman lands län; resp. siffror äro 850, 813, 727 
och 676. De arbetslösa kvinnorna, till ett antal af endast 396, voro 
såväl absolut som relativt talrikast företrädda i Stockholms stad, 
hvarest 160 kvinnor anmält sig. 

På det räknekort, som användes vid 1910 års räkning, hade äfven 
följande fråga framställts till de arbetslösa: »Anmäld vid fjolårets 
arbetslöshetsräkning? Hvilken kommun?» Af de anmälda hade en
dast 2,858 personer eller 19s % uppgifvit, att de anmält sig vid 1909 
års räkning. Frågan, i hvilken kommun anmälan hade skett vid 

Tab. D. De vid 1910 års arbetslöshetsräkning återanmälda, fördelade på 
yrkesgrupper. 
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1909 års räkning, hade i allmänhet icke blifvit besvarad. Den sär
skilda utredning, i syfte a t t identifiera och jämföra samma arbets
lösas räknekort vid bägge räkningarna, som vid bearbetningen blif
vi t gjord, har därför ledt t i l l det resultatet, a t t af de 2,858 arbets
lösa, hvilka den 31 januar i 1910 uppgåfvo, a t t de anmält sig vid 
föregående räkning, endast 2,221 personer eller 77-7 % återfunnits 
pä 1909 års räknekort. 

Vidstående tab. B utvisar, huru de återanmälda arbetslösa för
dela sig efter yrkesgrupper. Vattentransport och byggnadsverksam
het hafva därvid den största frekvensen; inom dessa yrkesgrupper 
uppgick antalet återanmälda ti l l resp. 36'9 och 29-5 %. Frekvensen 
af återanmälda har sålunda, naturl igt nog, visat sig vara störst 
bland säsongarbetarne. Omvändt uppvisa de yrkesgrupper, såsom 
grafisk industri, grufdrift och malmförädling samt landtransport, 
inom hvilka de anmälda merendels blifvit arbetslösa till följd af 
deltagande i de stora arbetsinställelserna, den lägsta frekvensen 
för de återanmälda; antalet nyanmälda är där förhållandesvis 
mycket större. 

Mot arbetslöshetsräkningarna har den anmärkningen blifvit rik
tad, a t t de ej förmå utröna arbetslöshetens verkliga omfattning i 
landet. Redan vid bearbetningen af materialet från 1909 års arbets
löshetsräkning medgafs, at t så icke kunnat ske. Detta torde i ännu 
högre grad vara fallet med 1910 års räkning. Ofvanstående siffror 
kunna därför på intet sät t göra anspråk på a t t vara ett exakt ut
tryck för den i riket den 31 januar i 1910 rådande arbetslösheten. 
Först och främst synes det nämligen otvifvelaktigt, att afsevärd 
arbetslöshet förekommit på åtskilliga platser, utan a t t någon räk
ning där anordnats. Vidare har man på de allra flesta räkneorter 
och denna gång i betydligt större utsträckning än år 1909 kunnat 
konstatera, a t t icke alla arbetslösa anmält sig. 

Hvad den sistnämnda inskränkningen af räkningens tillförlit
lighet beträffar, så är den väsentligen beroende på den vid räk
ningen använda metoden med personlig anmälning. Denna är vis
serligen det enda tillvägagångssätt, hvilket vid en riksräkning af 
arbetslösa på en viss bestämd dag i vårt land låter sig tillämpas. 
Men den vidlådes å andra sidan af vissa ofullkomligheter. Försumma 
de arbetslösa at t anmäla sig, blir med denna metod räkningens resul
tat missvisande, och det möter stora svårigheter a t t efteråt utröna, 
i hvilken utsträckning sådana försummelser förekommit. I det hän
seendet torde dock 1910 års räkning slagit bättre ut än det före
gående årets, a t t det icke torde kunna påstås, a t t myndigheterna, 
arbetareorganisationerna eller tidningspressen denna gång visat bris
tande intresse eller underlåti t nödig reklam för räkningen. Då denna 
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ändock blifvit mindre effektiv, än hvad år 1909 var fallet, torde 
orsaken härtill otvifvelaktigt få sökas hos de arbetslösa själfva. 

Därom lämnas vissa upplysningar i de kortfattade redogörelser 
för räkningens anordnande och förlopp, hvilka räkneförrättare eller 
kommitterade samtidigt med räknematerialet insändt till Kommers
kollegium. Från samtliga räkneorter med undantag endast af stä
derna Gäfle, Borås, Falkenberg samt landskommunen Hammar i 
Örebro län, hvarest vederbörande anse antalet anmälda ungefär mot
svara arbetslöshetens verkliga omfattning, framhålles uttryckligen, 
att arbetslösheten var större, än räkningens resultat angifver, be
roende på de arbetslösas uraktlåtenhet a t t på föreskrifvet sä t t an
mäla sig. Den hufvudsakliga anledningen härtill uppgifves nästan 
enstämmigt vara den, a t t bland de arbetslösa vid 1909 års arbets
löshetsräkning härskat några obestämda, men allmänt utbredda före
ställningar, at t räkningen skulle på något sätt förbereda eller för
knippas med understödsverksamhet från det allmännas sida. P å en 
del håll hoppades de arbetslösa, a t t de genom a t t infinna sig vid 
räkningen skulle komma i åtnjutande af kontant understöd från 
stat och kommun;1 andra väntade sig åter skattelindringar eller nöd-
hjälpsarbeten. Med grusandet af dessa förhoppningar försvann ti l l 
stor del de arbetslösas själfintresse för räkningen, och de synas där
för tämligen allmänt hafva mött dess förnyande den följande vin
tern med liknöjda och besvikna känslor. Därtill kom den öfver-
tygelsen, a t t under vintern efter de stora arbetskonflikterna kunde 
inga omfattande hjälpåtgärder från det allmännas sida vara at t för
vänta. För räkningens socialstatistiska betydelse saknades flerstä
des den rä t ta förståelsen; så meddelas exempelvis från Luleå, a t t 
de arbetslösa därstädes förklarat sig hafva gjort sin plikt mot sig 
själfva och samhället genom at t anmäla sig såsom arbetssökande på 
stadens offentliga arbetsförmedlingsanstalt. 

Dessa missuppfattningar om arbetslöshetsräkningarnas natur och 
syfte förhindrade gifvetvis ett mera mangrant deltagande från dearbets-
lösas sida. Under sådana förhållanden får man ej heller förundra sig 
öfver, a t t därest de arbetslösa på räknedagen lyckats förskaffa sig 
t i l lfäll igt arbete med t. ex. snöskottning eller isupptagning, de i 
allmänhet ej voro hågade at t eftersätta några t immars arbetsför
tjänst för at t anmäla sig vid räkningen. Stockholms stads statis
tiska kontor skrifver också i sin förutnämnda öfversikt: 

>På grund af räkningens metod — med frivillig anmälan — ligger det i 
sakens natur, att endast en viss del af de befintliga arbetslösa blifvit redo
visade. Särskildt är detta fallet beträffande kvinnorna, hvilka anmält sig i 
mycket liten utsträckning. Några hällpunkter för bedömande af huru stor del 

1 Arbetsstatistik H: 1 sid. 39. 



RÄKNINGENS HUFVUDRESULTAT. 29 

af de arbetslösa vid räkningen anmält sig, stå tyvärr ieke till buds. Beträf
fande den nu ifrågavarande räkningen torde böra beaktas, att under större de
len af dagen rådde stark snöyra, som antagligen hos många förtagit lusten att 
begifva sig till räknelokalerna för att göra en statistisk anmälan, som de visste 
ej direkt kunde resultera i ett erhållande af arbete. Det tillfälliga arbete med 
snöskottuing, som vid denna tidpunkt rikligen erbjöd sig, torde äfveu hafva in
verkat på räkningens resultat, trots de åtgärder som Arbetslöshetsräkniogs-
kommittén vidtagit för att hithörande personer skulle erhålla permission särskildt 
för att kunna anmäla sig. — — — — 

Antalet arbetslösa män ej intagna å Arbetsinrättningen, hvilka uppgifvit 
sig vid räknetillfället hafva tillfälligt arbete, utgjorde 153. Saminanställes 
denna siffra med antalet personer, som å själ fva räknedagen voro tillfälliyt an
ställda hos Stockholms stads renhållningsverk och vederbörande entrepreuörer 
för snöskottning o. d., hvilka enligt inhämtad uppgift utgjorde 1,072 mäu, 
framgår, att öfver 900 män, hvilka troligen varit i saknad af stadigt arbete 
och sålunda varit att anse såsom arbetslösa, underlåtit att anmäla sig vid räk
ningen. Håraf inses, att, om man vill komma närmare det verkliga antalet 
arbetslösa, det genom räkningen vunna resultatet bör ökas med ungefär 1 3.» 

Liknande uppgifter hafva lämnats från flera andra räkneorter. 
F r ån de skånska städerna meddela kommitterade, a t t många 

arbetslösa i missmod öfver sin belägenhet och nedtryckta af ett 
långvarigt nödtillstånd, i hvilket de icke tyckte sig skönja någon 
ljusning, blifvit så förslöade och hopplösa, a t t de utan vidare urakt
låt i t a t t anmäla sig. I en del ömmande fall lär fattigdomen hafva 
varit så stor, a t t det antages, a t t de arbetslösa i brist på tidningar 
eller beröring med yttervärlden sväfvat i okunnighet om räkningen. 
Den möjligheten är icke heller utesluten, a t t den misstro till åtgär
der från det allmännas sida, som på enstaka håll kom til l synes vid 
1909 års räkning, ytterligare skärpts och förmått de arbetslösa a t t 
på denna grund hålla sig borta från räkningen. 

Förutom af of van anförda anledningar torde äfven är 1910 
ovanan vid beröring med det allmänna samt däraf följande fruktan 
för offentlig anmälan rörande sitt personliga betryck hafva afhållit 
många arbetslösa, i detta fall särskildt kvinnorna, från räkningen. 
Denna skygghet har, i synnerhet hos de män, hvilka hade något 
otaldt med myndigheterna i form af oguldna utskylder, försummad 
värnpliktsmönstring o. dyl., naturligtvis ökats i de orter, där veder
börande använde detektivkonstaplar son biträden eller kontrollanter 
i räknelokalerna. 

Det är alltså en omtvistad fråga, huru verklighetstrogen den 
bild af arbetslöshetens faktiska omfattning är, som arbetslöshets-
räkningarna afse att gifva. Under sådana omständigheter måste det 
vara så mycket vanskligare at t afgöra, huruvida med stöd af ofvan-
nämnda siffror den slutsatsen kan dragas, att arbetslösheten i janu-

Samman-
fattning. 
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ari 1910 var mindre än vid motsvarande tid året förut. Att detta 
var fallet i öfre Norrland, i Göteborg och i de skånska städerna, 
hvarest under vintern 1908—1909 en betydande arbetslöshet var rå
dande, torde dock med visshet kunna påstås. Hur saken ställde sig 
i öfriga delar af riket, är mera ovisst. Det enda skäl för den upp
fattningen, att äfven där läget på arbetsmarknaden hade förbättrats, 
hvilken med något sken af sannolikhet synes framgå af resultaten 
af räkningarna den 31 januari 1910, är det faktum, att trots ök
ningen af räkneorternas antal, och hvad viktigare är, fastän fler
talet af Landets större industriorter och arbetarecentra i nästan oför-
ändradt antal hade berörts af 1910 års räkningar, antalet anmälda 
arbetslösa likväl med öfver 6,000 understeg den motsvarande 
siffran för år 1909. 

Kap. 4. De arbetslösa inom olika näringar och landsdelar. 

A den yrkesförteekning, som följdes vid räkningen, voro icke 
mindre än c:a 150 olika yrkesgrenar upptagna. En uttömmande 
statistisk bearbetning af det vid arbetslöshetsräkningen erhållna 
materialet, därvid antalet anmälda arbetslösa på hvarje särskild 
räkneort grupperats efter alla olika yrkesgrenar, hvilka bland dem 
varit representerade, skulle uppenbarligen hafva fört för vidt och 
skulle för öfrigt endast i den händelse varit oundgänglig, åtminstone 
för de större räkneorternas vidkommande, att genom räkningen arbets
löshetens fulla omfattning blifvit utrönt. Som räkningen emellertid 
så långt ifrån uppfyller denna förutsättning, att tvärtom i allmänhet 
såväl de anmäldas antal som än mer deras fördelning på olika yrken 
äro beroende af tillfälligheter och i regel icke heller medgifva några 
säkra slutsatser angående det verkliga läget, torde det icke ligga 
någon vikt uppå att för hvarje särskild räkneort lämna en de
taljerad redogörelse för yrkesfördelningen bland de anmälda arbets
lösa. Endast tillsammantagna i färre grupper med större siffror 
inom hvarje grupp kunna tydligen uppgifterna rörande särskildt de 
arbetslösas yrke tillmätas något större intresse. 

Under sådana omständigheter har det, såsom äfven framhållits 
vid bearbetningen af materialet från 1909 års arbetslöshetsräkning, 
icke ens befunnits lämpligt att fördela de arbetslösa ortsvis efter de 
på yrkesförteckningen förekommande c:a tjugo yrkesgrupperna, utan 
dessa yrkesgrupper sammanfördes i sin tur till åtta större hufvud-
grupper af näringar. Af dessa åtta hufvudgrupper omfattar sålunda 
den första alla arbetslösa inom jord- och skogsbruk; den andra: 
grafdrift och malmförädling samt jord-, sten- och glasindustri; den 
tredje: metall- och maskinindustri; den fjärde: trävara-, cellulosa-
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och pappersindustri; den femte: byggnadsverksamhet; den sjätte: 
textil- och beklädnadsindustri; den sjunde: närings- och njutnings-
ämnes-, inklusive kemisk-teknisk industri och husligt arbete; den 
åttonde: handel och samfärdsel m. m. 

Mot den nu nämnda indelningen och särskildt mot de olika yr
kesgruppernas inordnande under densamma torde otvifvelaktigt fort
farande en del invändningar kunna göras. Så kan t. ex. antalet 
hufvudgrupper synas godtyckligt valdt samt stridande mot statistisk 
praxis eller fördelningen af de olika verksamhetsgrenarna tyckas 
vara utan teoretisk följdriktighet. Erinras bör emellertid därom, 
a t t vid uppgörandet af denna indelning alltjämt i främsta rummet 
vissa af undersökningens natur betingade praktiska hänsyn måst 
blifva bestämmande. 

I en del fall lät det sig dock icke göra att enbart med ledning 
af yrkesuppgifterna å räknekorten fördela de arbetslösa på någon af 
de ofvannämnda å t ta hufvudgrupperna af näringar. Vid räkningen 
hade nämligen, som sagdt, användts den yrkesförteckning, hvilken 
begagnas vid de ti l l Sveriges offentliga arbetsförmedling anslutna 
arbetsförmedlingsanstalterna. För denna yrkesförtecknings affat-
tande har därför yr&esspecialiteten och icke den rörelse, inom hvilken 
vederbörande vari t sysselsatt, blifvit afgörande. Om sålunda en ar
betslös på räknekortet uppgifvit sig vara maskinist, samt någon af 
räknepersonalen ti l l yttermera visso skrifvit till siffran 201 — hvilket 
nummer var åsätt detta yrke å yrkesförteckningen — så framgick 
icke däraf omedelbart, inom hvilken industri den arbetslöse varit 
sysselsatt. Han kunde lika väl hafva vari t anställd som maskinist 
vid ett tegelbruk som vid en sockerfabrik o. s. v. Genom att emellertid 
jämföra yrkesuppgifterna med vissa andra uppgifter på samma räkne-
kort rörande den sista fastare anställningens ar t och vederbörande 
arbetsgifvares yrkesgren samt vidare, hvilken fackförening den arbets
löse tillhörde, därest han vari t organiserad, blef det merendels möj
ligt a t t afgöra, t i l l hvilken af de å t ta hufvudgrupperna dessa obe
stämbara fall vore a t t hänföra. 

Resultatet af de arbetslösas fördelning ortvis på de åt ta olika 
hufvudgrupperna af näringar föreligger i Tabell 3 i tabellbilagan. 
Häraf framgår, a t t på icke mindre än 52 räkneorter, däribland t re 
städer, nämligen Strängnäs, Borgholm och Nora, d. v. s. ungefär 
1/e af hela antalet räkneorter, i n g e n a r b e t s l ö s hade a n m ä l t s ig . 
På 79 af de öfriga räköeorterna uppgick antalet anmälda till högst 
ett t iotal. Äfven på de flesta andra räkneorter, med undantag för 
större städer och industrisamhällen, anmälde sig i allmänhet icke 
så många arbetslösa, a t t deras fördelning på de åt ta hufvudgrup
perna kan gifva anledning t i l l några iakttagelser af socialstatistiskt 
intresse. 
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Tab. E. De arbetslösa, fördelade på landsdelar och näringar. 

Absoluta tal. 

Genom att länsvis sammanställa de abseluta och relativa arbets
löshetssiffrorna för de åtta hufvudgrupperna af näringar, såsom 
blifvit i ofvanstående tab. E. (absoluta tal) och tab. F. (relativa tal) 
vinnes en bättre öfverblick af dessa förhållanden.1 Fördelen med 

1 På grund däraf. att arbetsställenas allmänna produktionsart, icke de arbetslösas 
yrkesspecialitet, varit bestämmande viJ ofvanstående fördelning, inträffar det, att t. ex. 
antalet anmälda inom byggnadsverksamheten i vidsträckt mening icke överensstämmer 
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Tab. F. De arbetslösa, fördelade på landsdelar och näringar. 

Relativa tal. 

denna anordning är, att äfven i de län, där antalet anmälda arbets
lösa är så obetydligt, att procentsiffrorna i och för sig torde vara 
tämligen betydelselösa, framträder likväl en skönjbar tendens till 
med, d. T. S. är större än antalet arbetslösa inonl yrkesgruppen byggnadsverksamhet i 
det följande. Få yrkesförteckningen hänföras sålunda alla bleck- och plåtslagare till 
metall- och maskinindustrien, fastän ett stort antal är sysselsatt inom hnsbyggnads-
industrien o. s. T. 

3—103039 2 
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öfverensstämmelse i förhållandet mellan de olika näringsgrupperna. 
Sålunda står äfven denna gång antalet arbetslösa, tillhörande bygg
nadsverksamheten relativt främst i de flesta län. Af hela antalet 
den 31 januari 1910 anmälda arbetslösa voro 4,648 eller 32s f» bygg
nadsarbetare. I andra rummet, i storlek närmast efter byggnads
verksamheten kommer åttonde näringsgruppen, omfattande handel, 
transport m. m. med 2,506 anmälda arbetslösa eller 17-3 % af hela 
antalet. Af denna grupp utgjorde äfven vid denna räkning de ar
betslösa hamn- och stufveriarbetarne den ojämförligt största delen. 
Metall- och maskinindustrierna samt trävara- och pappersmasseindu
strierna med resp. 2,017 och 1,853 eller resp. 140 och 12-9 % af hela 
antalet uppvisa i det närmaste samma arbetslöshetsfrekvens som 
ättonde gruppen. På större afstånd följa därnäst grufdrift, jord-
och stenindustri med 998 arbetslösa eller 6-9 %, närings- och njut-
ningsämnesindustrierna med 931 arbetslösa eller 6'5 %, vidare jord
bruket med 919 arbetslösa eller 6-4 % samt slutligen textil- och be
klädnadsindustrierna med endast 540 arbetslösa eller 3-? % af hela 
antalet anmälda. 

Vid jämförelse med motsvarande siffror för 1909 års arbetslös
hetsräkning är den nära öfverensstämmelsen påfallande. I ett fall, 
beträffande det relativa antalet arbetslösa, tillhörande närings- och 
njutningsämnesindustrierna, är procenttalet på siffran detsamma. Den 
förskjutning, som i någon mån ägt rum inom de andra grupperna, 
skall i detta sammanhang icke tagas i betraktande; det sker lämp
ligare i det följande i samband med de arbetslösas uppdelning i ett 
större antal y r k e s g r u p p e r för h e l a r i k e t . I förevarande del af 
undersökningen anknytes hufvudintresset till de arbetslösas terri
toriella fördelning på vissa yrkesgrupper. 

Af de olika länen företer därvid äfven denna gång Norrbottens 
län den relativt högsta siffran för antalet arbetslösa jordbruks- och 
skogsarbetare. I jämförelse med 1909 års arbetslöshetsräkning hade 
dock antalet anmälda nedgått från 835 ti l l 365, hvilket, förutom den 
ofvannämnda likgiltigheten för räkningen, äfven torde få tillskrifvas 
den omständigheten, at t arbetslösheten inom denna grupp var väsent
ligt mindre vintern 1909—1910 än under samma tid närmast före
gående år. På grund af de gynnsammare konjunkturerna på trä
varumarknaden hade afverkningarna kunnat bedrifvas i större skala, 
hvilket skapat ökade arbetstillfällen för den jordbruksidkande be
folkningen i öfre Norrland, som till afsevärd del för sin utkomst 
vanligen är nödgad att under vintern och våren hämta regelbunden 
löneinkomst af skogs- och flottningsarbetet.1 

Inom de flesta län är arbetslösheten fortfarande, som naturl igt 
är. främst inom byggnadsfacken. I öfrigt äro inga märkligare afvi-

1 J f r ArbetKstatintik H: 1 sid. 48—49. 
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De arbetslösa i vissa större städer och fördelade på näringar. 

Relativa tal. 

kelser från den föregående arbetslöshetsräkningens resultat i ifråga
varande afseende at t anteckna. 

I ofvanstående tabell äro de anmälda arbetslösa i vissa större 
städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och 
Gäfle fördelade efter de åt ta hufvudgrupperna af näringsgrenar. 
Jämföras därvid de beräknade procenttalen med motsvarande siff
ror för samtliga räkneorter, befinnas för de större städernas del 
de arbetslösa inom femte t. o. m. åttonde yrkesgruppen, till hvilka 
äfven de typiska stadsmannanäringarna hänförts, vara relativt tal
rikare. Detsamma visar sig också vara fallet vid en liknande för
delning mellan å ena sidan räkneorter på landsbygden och å den 
andra de städer och köpingar, hvarest räkning verkställts. Eljest 
kunna inga väsentliga afvikelser från riksmedeltalen konstateras. 

Kap. 5. De arbetslösa inom vissa yrkesgrupper. 

Efter verkställd arbetslöshetsräkning hade hvarje räkneort för 
sig t i l l Kommerskollegium insändt det erhållna räknematerialet. 
Det föll sig därför äfven denna gång ur teknisk synpunkt lät tast 
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och naturligast att först bearbeta räknekorten ur synpunkten af de 
anmäldas fördelning i territoriellt afseende på vissa större närings
grupper. Sedan denna undersökning, för hvars resultat redovisats i 
föregående kapitel, slutförts, ordnades räknekorten efter yrkesspeci
aliteter för hela riket. 

Härefter vidtog den egentliga, detaljerade bearbetningen af 
räknematerialet med hänsyn ti l l de arbetslösas arbetsförhet, tillfäl
l iga arbetsförtjänst, organisationsförhållanden, födelse- och mantals-
skrifningsort, ålder, civilstånd, försörjningsplikt, arbetslöshetens or
saker och varaktighet. Resultatet af dessa undersökningar återfin
nas i Tabellerna 4—15 i tabellbilagan. I syfte a t t möjliggöra en 
jämförelse mellan arbetslöshetsförhållandena i vissa större städer 
med motsvarande stat is t iska data för samtliga räkneorter hafva vi
dare alla räknekort från Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, 
Hälsingborg ock G-äfle utan hänsyn ti l l yrkesgruppering bearbetats 
ur ofvannämnda synpunkter. Då icke mindre än 4,862 arbetslösa 
eller 33"7 % af hela summan anmält sig i dessa sex städer och så
ledes antalet observerade fall är ganska betydande, torde de i Ta
bellerna 16 och 17 i absoluta och relativa tal gjorda sammanställ
ningarna vara tämligen representativa. 

Vid den nyssnämnda fördelningen af de arbetslösa efter yrkes
specialiteter skulle det gifvetvis hafva vari t önskvärdt a t t kunna 
använda fullständigt samma yrkesklassifikation, som förekommer i 
alla undersökningar och öfversikter af olika slag, hvilka offentlig
göras genom Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Då 
emellertid yrkesuppgifterna på räknekorten lämnats med ledning af 
den vid räkningen använda yrkesförteckningen — hvilken, såsom i 
det föregående är framhållet, utarbetats med hänsyn ti l l den upp
gift, den har a t t fylla inom Sveriges offentliga arbetsförmedlings 
expeditions- och statistiksystem — så har det fortfarande icke be
funnits lämpligt a t t mera afsevärdt afvika från dennas yrkesgrup
pering. Hvad i öfrigt yrkesklassificeringen beträffar, hänvisas t i l l 
tabellafdelningen, jämförd med yrkesförteckningen. 

I efterföljande tal». G gifves, med särskiljande af män och kvinnor, 
en öfversikt öfver de arbetslösas fördelning på vissa s t ö r r e y r k e s 
g r u p p e r . 1 Tabellen utvisar, a t t den relativt största kontingenten 
arbetslösa tillhörde gruppen byggnadsverksamhet, nämligen 4,598 
personer eller 3V9 % af hela antalet anmälda. Därnäst följde på be
tydl ig t afstånd trävaruindustrien med 1,474 arbetslösa eller 10'2 '» 
metall- och maskinindustrien med 1,269 arbetslösa eller 8s % och 
vattentransport samt grufdrift och malmförädling med resp. 1,025 

1 Jfr noten å sid. 32. 
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Tab. G. De arbetslösas fördelning på vissa yrkesgrupper. 

och 1,022 arbetslösa eller b.var för sig 7-1 %. Minsta antalet arbets
lösa hade anmält sig inom grupperna allmän eller litterär verksam
het samt husligt arbete eller resp. 3 och 93 personer, motsvarande 
OM och O-7 % af samtliga anmälda. 

Af de 14.412 anmälda arbetslösa voro 396 eller 2-7 K kvinnor. 
Denna proportion de båda könen emellan växlar ansenligt i hufvud-
sak, såsom en blick på tabellen visar, motsvarande kvinnornas fre
kvens inom olika yrken. 

Arbetslöshetsfrekvensen för de särskilda yrkesspec ia l i te te rna 
framgår närmare af Tabellerna 4 (Män), 5 (Kvinnor) samt 8 (Män 
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Tab. H. De arbetslösa inom vissa säsongyrken. 

och Kvinnor) i tabellafdelningen. I ofvanstående tab. H äro de sex 
yrken, hvilka uppvisa det största antalet arbetslösa, sammanställda. 
Af tabellen framgår, a t t sågverks- och brädgårdsarbetarne s tå främst 
med 1,138 arbetslösa eller 7-9 > af hela antalet anmälda. Därefter 
komma, bland de synnerligen ta l r ik t representerade olika slagen 
byggnadsarbetare, timmermän och byggnadssnickare med 928 eller 
6-4 ?», vidare måleriarbetare med 699 eller 4-9 samt jord- och schakt-
ningsarbetare samt murare med resp. 679 och 658 eller 4-7 och 4-6 -,«. 
Af arbetslösa stufveri- och hamnarbetare anmälde sig älven denna 
gång ett betydande antal, nämligen 763, motsvarande 5-3 % af riks
siffran. Tillsammantagna utgjorde de arbetslösa inom dessa sex 
sistnämnda yrken 33-s °° eller icke mindre än V» af hela antalet an
mälda. 

Äfven med den fördelning af de anmälda arbetslösa efter yrkes
grupper för hela riket, som ägt rum i detta kapitel, kan icke någon 
större skiljaktighet i resultaten mellan 1909 och 1910 års arbetslös
hetsräkningar konstateras. De olika yrkesgruppernas relativa storlek 
är i det närmaste densamma. Procentsiffran för gruppen byggnads
verksamhet har sjunkit från 38'3 år 1909 ti l l 31-9 år 1910. För 
andra grupper åter, såsom grufdrift och malmförädling samt land
transport, har samma procentsiffra stigit från resp. 3-3 och 2.6 % till 
resp. 7-i och 3-4 %. I förra fallet behöfver detta icke betyda, at t 
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arbetslösheten bland byggnadsarbetarne varit mindre under vintern 
1909—1910 i jämförelse med den föregående vintern; det torde snarare 
Vara ett ut tryck för de arbetslösa säsongarbetarnes ökade likgiltig
het för räkningarna. I senare fallet åter lider det intet tvifvel, att 
arbetslösheten inom de ifrågavarande facken verkligen väsentligen 
stegrats i jämförelse med närmast föregående vinter. Genom den 
långvariga lockouten inom järnbruksindustrien samt sympatistrejkerna 
vid spårvägarna i Stockholm och Göteborg hade ett stort antal 
järnbruksarbetare resp. spårvägsmän förlorat sin anställning. Så 
är äfven förhållandet med grafisk industri: det relativa antalet 
arbetslösa typografer hade på enahanda grunder stigit från 0'3 \ 
år 1909 t i l l l-8 % år 1910. 

Kap. 6. De arbetslösas åldersfördelning. 

Med afseende å de vid arbetslöshetsräkningen anmäldas fördel
ning efter ålder innehålla Tabellerna 4 (Män), 5 (Kvinnor) och 8 
(Män och Kvinnor) i tabellafdelningen närmare uppgifter för hvarje 
yrkesspecialitet. För bättre öfversiktlighets vinnande hafva de ar
betslösa därvid sammanförts i sju åldersgrupper; härtill kommer 
ytterl igare en åttonde grupp, omfattande de 220 arbetslösa, å hvilkas 
räknekort frågan om födelseåret icke var ifylld. 

Enl igt nedanstående sammanställning fördela sig de arbetslösa 
på dessa åldersgrupper på följande sät t : 
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Tab. I. De arbetslösas fördelning på åldersklasser inom vissa yrkesgrupper. 

Absoluta tal. 

Någon större förskjutning i de arbetslösas åldersfördelning har 
icke ägt rum i jämförelse med den föregående räkningen. Detsamma 
gäller de siffror, som belysa de arbetslösas fördelning efter ålders
klasser inom vissa yrkesgrupper, och hvilka framläggas i ofvanstå-
ende tab. I (absoluta tal) och tab. J (relativa tal). Det visar sig här
vid, att de äldre årsklasserna alltjämt äro genomgående relativt 
talrikare inom säsongyrkena, ett förhållande, som ännu tydligare 
framträder i vidstående sammanställning rörande de arbetslösas 
genomsnittsålder inom olika yrkesgrupper. 
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Tab. J. De arbetslösas fördelning på åldersklasser inom vissa yrkesgrupper. 

Relativa tal. 
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Den högsta genomsnittsåldern eller 48 år påträffas äfven denna 
gång inom gruppen husligt arbete. Lägsta genomsnittsåldern eller 
27 år förekommer inom gruppen vattentransport. Genomsnittsåldern 
för hela antalet arbetslösa är betecknande nog densamma eller 36 år 
vid bägge arbetslöshetsräkningarna. Blott i enstaka fall hafva 
några anmärkningsvärda afvikelser beträffande genomsnittsåldern 
för olika yrkesgrupper förekommit. Att genomsnittsåldern för 
yrkesgrupperna grafisk industri och landtransport stigit från resp. 
29 och 32 år till resp. 32 och 33 år torde vara att tillskrifva de tal
rika afskedanden, som ägde rum af åtskilliga äldre typografer och 
spårvägsmän till följd af deras deltagande i storstrejken. 

Kap. 7. De arbetslösas civilstånd och försörjningsplikt. 

Om de arbetslösas fördelning efter civilstånd och försörjnings
plikt för de olika yrkesspecialiteterna innehålla Tabellerna 4 (Män), 
5 (Kvinnor) och 8 (Män och Kvinnor) i tabellbilagan närmare upp
gifter. 

Hvad först beträffar c ivi ls tåndsfördelningen, framgår denna 
för hela antalet arbetslösa af följande sammanställning: 

De gifta utgöra sålunda äfven denna gång öfver hälften eller 
54-6 % af hela antalet. Med hänsyn till de yngre åldersklassernas 
numeriska öfvervikt skulle man, trots de tidiga äktenskapen inom 
arbetareklassen, hafva väntat sig de ogifta i flertal. Sannolikt äro 
också de ogifta i verkligheten förhållandevis talrikare, än hvad här 
kommer till synes. Orsaken till att räkningen på denna punkt 
skulle vara missvisande, är, såsom vid bearbetningen af den före
gående arbetslöshetsräkningen framhölls, troligen den, att de gifta, 
på grund af det större betryck arbetslösheten för dem medför, mera 
mangrant anmält sig. 

Fördelade på yrkesgrupper, uppvisa de arbetslösa med afseende 
å civilstånd väsentliga skiljaktigheter, hvilka åskådliggöras genom 
vidstående tab. K. Om man med ledning däraf granskar civilstånds
siffrorna för de yrkesgrupper, hvilkas absoluta arbetslöshetssiffra är 
sä stor, att de beräknade procenttalen kunna anses mera representa-
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Tab. K. De arbetslösa efter civilstånd inom vissa yrkesgrupper. 

ti va, befinnes det relativa antalet gifta inom jord- och skogshus
hållning, jord- och stenindustri, byggnadsverksamhet samt vatten
transport — samtliga äro säsongindustrier — öfverstiga genom
snittssiffran för samtliga anmälda, medan det relativa antalet ogifta 
understiger samma medeltal. Inom yrkesgrupper sådana som gruf-
drift och malmförädling, metall- och maskinindustri samt trämasse-
och pappersindustri råder däremot ett omvändt förhållande. 

- Vidkommande försör jningspl ikten har vid bearbetningen åt
skillnad blifvit gjord mellan ensamstående, d. v. s. arbetslösa, hvilka 
blott hafva sig själfva att underhålla, och familjeförsörjare med 
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Tab. L. Antal ensamstående och familjeförsörjare inom vissa 
yrkesgrupper. 

understödsplikt mot andra personer, ehvad det gäller hustru, barn, 
ålderstigna föräldrar, ej arbetsföra anförvanter o. s. v. 

Antalet ensamstående och familjeförsörjare framgår af efter
följande sammanställning: 

Familjeförsörjarne utgöra alltså i,'s eller närmare bestämdt 65.3 % 
af samtliga anmälda. Liksom föregående år ställer sig antalet 
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familjeförsörjare högre för män än för kvinnor, — resp. 65 -T mot 
53-o % — hvilket l igger i sakens natur. Den sistnämnda siffran är 
dock i och för sig anmärkningsvärdt hög och vit tnar om det bekym
mersamma läge, hvari arbetslösheten försatt dessa kvinnor. 

Vidstående tab. L belyser de ensamstående och de familj eförsör-
jande arbetslösas fördelning på de särskilda yrkesgrupperna. Den 
senare kategorien är s tarkast företrädd inom de typiska säsong
yrkena. Den motsatta ytterligheten uppvisa de industrier, hvilka 
hafva kontinuerlig drift året rundt. Analogien med motsvarande 
siffror på civilståndsfördelningen är sålunda påfallande och äfven 
naturlig, betingad, som den sannolikt är, af samma orsaker. I hvad 
mån försörjningsplikten hvilat e n b a r t på dem eller många endast 
b i d r a g i t till det gemensamma hushållet, är dock med ledning af 
räknekortens uppgifter omöjligt at t afgöra. 

F ö r s ö r j n i n g s p l i k t e n s o m f a t t n i n g för de arbetslösa af båda 
könen angifves i nedanstående tablå: 

Öfver en fjärdedel eller 26-9 » af familj eförsörjarne hade alltså 
understödsplikt mot endast en person; en något mindre kontingent 
eller 21-9 % hade a t t underhålla tvenne personer, hvadan sålunda 
inemot hälften af hela antalet familjeförsörjare hade a t t förutom sig 
själfva lifnära högst två personer. Som naturligt är, sjunka där
efter procenttalen i den mån försörjningspliktens omfattning ökas, 
så a t t t i l l sist 5-9 % hafva 6 personer och endast 5-s % flera än sex 
personer på sin lott. Betraktas de manliga och de kvinnliga familje-
försörjarne hvar för sig, befinnes de senares understödsplikt mot en 
och två personer vara relat ivt större än männens. För de följande 
kategorierna blir förhållandet omvändt. Då den manlige arbetslöse 
endast haft en person at t försörja, har det vanligen vari t hustrun. 
De arbetslösa kvinnornas motsvarande försörjningsplikt åter har 
merendels bestått uti underhållet af et t minderårigt barn. Kvin
nornas i jämförelse med männens höga procentsiffra i detta fall sy-
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Tab. M. De arbetslösas försörjningsplikt inom vissa yrkesgrupper. 
Absoluta tal. 

nes också hafva vari t beroende på den relativt ta l r ika förekomsten 
af ogifta kvinnor, hvilka uppgifvit sig hafva ett oförsörj dt barn. 

Til l utrönande af försörjningspliktens omfattning för de arbets
lösa inom skilda yrkesgrupper har en fördelning i detta afseende 
verkstäl l ts i tab. M (absoluta tal) samt tab. N (relativa tal) . Siff
rorna i dessa tabeller visa, a t t försörjningspliktens omfattning ä r 
relativt störst för de yrkesgruppers vidkommande, hvilkas utöfvare 
äro bosatta på landsbygden. Sålunda öfverstiga inom jordbruk och 
skogshushållning, grufdrift och malmförädling, trävaru- samt trä-
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Tab. N. De arbetslösas försörjningsplikt inom vissa yrkesgrupper. 
Relativa tal. 

masse- och pappersindustrierna procenttalen för de understödsplik-
tige mot sex eller flera personer i allmänhet resp. genomsnittssiffror, 
medan däremot motsvarande siffror för så typiska stadsmanDanäTingar 
som t. ex. metall- och maskinindustri samt textilindustri understiga 
desamma. 

Enligt efterföljande tab. O, som angifver försörjningspliktens 
totala omfattning inom vissa yrkesgrupper samt antalet försörjda 
personer i genomsnitt per familjeförsörjare, hade dessa i medeltal 
att försörja 3-5 personer. Hela antalet af arbetslösheten direkt 
eller indirekt berörda personer utgjorde 42,313. I betraktande af 
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Tab. O. Öfversikt öfver försörjningspliktens totala omfattning inom 
vissa yrkesgrupper. 

arbetslöshetsräkningens ringa effektivitet representerar denna summa 
naturligtvis blott ett minimum. 

Tabellerna 16 och 17 i tabellafdelningen möjliggöra en jämförelse 
mellan det bearbetade räknematerialet för städerna Stockholm, Göte
borg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Gräfle samt motsvarande 
siffror för öfriga räkneorter. För de förstnämndas vidkommande 
äga med afseende å de arbetslösas åldersfördelning och civilstånd 
inga särskildt anmärkningsvärda afvikelser rnm, hvilket däremot, 
«nligt hvad efterföljande tablå utvisar, är fallet med försörjnings
pliktens omfattning: 
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I öfverensstämmelse med den ofvan gjorda iakttagelsen, a t t för
sörjningspliktens omfattning är relativt mindre för de arbetslösa 
inom stadsmannanäringarna, befinnes de större städernas samman
lagda procenttal för de understödspliktige mot fr. o. m. tre eller 
flera personer understiga genomsnittsprocenten för samtliga räkne-
orter. I Malmö och Hälsingborg äro dock resp. 70-2 och 7 0 - % 
af alla anmälda arbetslösa familjeförsörjare mot 65-3 °» för riket 
i dess helhet. Stockholm representerar den motsatta ytterligheten 
med endast 58'9 % familjeförsörjare och därmed förbunden mindre 
omfattande försörjningsplikt. 

De gifta och familjeförsörjande arbetslösas relativa talrikhet 
i ofvannämnda städer är ett karakteristiskt drag för de arbets
lösa, som där anmälde sig vid räkningen den 31 januari 1910. Vid 
1909 års räkning voro de ogifta och ensamstående relativt talrikare, 
såsom en blick på slutsummorna under tab. L— N, där ifrågavarande 
jämförelsesiffror äro meddelade. För kvinnornas vidkommande före
finnas betecknande nog icke större skiljaktigheter i detta afseende. 
Desto mera i ögonen fallande är, a t t bland de arbetslösa männen de 
giftas och familjeförsörjarnes antal ökats. Af samtliga arbetslösa 
(män och kvinnor) voro å r 1909 gifta ö0'8 och familjeförsörjare 
61-4 %; år 1910 hade deras antal st igit t i l l resp. 54-6 och 65'3 %. 
Eftersom denna ökning är s tarkast skönjbar inom de yrkesgrupper, 
där e t t stort antal arbetslösa förlorat sin anställning ti l l följd af 
deltagande i arbetsstriderna, så ligger den slutsatsen nära t i l l 
hands, a t t det är dessa konflikter, som förorsakat nyssnämnda för
skjutningar bland 1910 års arbetslösa med afseende på deras för
delning efter civilstånd och försörjningsplikt. 
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Kap. 8. Arbetslöshetens orsaker. 

I det föregående har angifvits, a t t till statistisk bearbetning i 
förevarande undersökning endast de räknekort medtagits, hvilkas 
aflämnare vid räknetillfället voro arbetslösa på grund af arbetsbrist. 
När i detta kapitel skall redogöras för arbetslöshetens orsaker, 
hänföra sig dessa i cke t i l l arbetslöshetens fortbestånd utan ute
slutande till dess i n t r ä d a n d e . Det är sålunda frågan, hvarför de 
vid räkningen anmälda u r s p r u n g l i g e n blefvo arbetslösa, som i d e t 
följande skall besvaras. Såsom orsaker härti l l hafva därvid upptagits : 
sjukdom, arbetsinställelse (konflikt), värnplikt, egen uppsägning och 
arbetsbrist. Denna senare benämning har gifvits alla sådana an
ledningar som säsongarbetets upphörande af klimatologiska skäl, 
driftens inskränkning och arbetarestyrkans reducering genom af-
skedanden på grund af rådande lågkonjunkturer eller hela företagets 
nedläggande af ekonomiska skäl. I de fall, då på räknekorten 
inga uppgifter om orsaken t i l l arbetslösheten förekommo, eller då 
dessa voro af obestämbar natur, hafva de inordnats under kategorien 
okänd. 

I nedanstående tablå lämnas en allmän öfversikt öfver de sär
skilda orsakernas frekvens. 

Af öfversikten framgår, a t t fortfarande arbetsbrist i de allra 
flesta fall, nämligen för 8,999 personer eller 62-4 % af samtliga, uppgif-
vits såsom orsak t i l l arbetslösheten. Icke mindre än 4,059 arbets
lösa eller 28-2 % af hela antalet hafva angifvit konflikt såsom orsak. 
Föregående år var motsvarande proeentsiffra endast 2-8. Anled
ningen t i l l denna högst betydande stegring är gifvetvis att söka uti 
de stora arbetsinställelserna. En särskild utredning, hvilken möjlig
gjorts därigenom, a t t på räknekortet efterfrågats, huruvida arbets-
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löshetens orsak vari t den »stora arbetsstriden eller annan facklig 
konflikt», har också gifvit vid handen, a t t af 4,059 personer, hvilkas 
arbetslöshet föranledts af konflikt, 3,941 eller 27 3 '. af samtliga 
anmälda uppgifvit storstrejken eller masslockouterna såsom orsak. 
I jämförelse med ofvannämnda orsaker spela de öfriga en underord
nad roll och följa i denna ordning: egen uppsägning, sjukdom, värn
plikt med resp. 3-7, 2-2 och 1-8 % 

Härvid märkes, at t frekvensen för orsaken värnplikt ökats från 
0'6 % år 1909 ti l l 1-8 % år 1910. A t t värnpliktige, i synnerhet efter afsiu-
tade repetitionsöfningar på hösten, understundom hafva svårt a t t återfå 
sina gamla platser och därför riskera a t t blifva arbetslösa, har under 
senare år varit et t ofta öfverklagadt missförhållande. Vid bearbetningen 
af materialet från 1909 års arbetslöshetsräkning påpekades äfven, att 
et t dylikt samband mellan värnplikt och arbetsmarknad enligt erfaren
hetens vittnesbörd icke heller torde kunna bestridas. På den grund 
hafva vid räknematerialets bearbetning alla de räknekort, hvilkas 
aflämnare uppgifvit sig hafva förlorat sin sista fastare anställning 
ti l l följd af vapenöfning, äfven denna gång undantagits som en sär
skild grupp, hvarvid dock först pröfvats, huruvida angifna data för 
arbetslöshetens början i dessa fall öfverensstämt med kända utryck
ningstider för de olika vapenslagens rekryt- eller regementsmöten. 
Uti Tabellerna 18 och 19 i tabellbilagan hafva därefter dessa ti l l ett 
antal af 258 uppgående arbetslösa fördelats efter yrkesgrupper samt 
med hänsyn till ålder, civilstånd, försörjningsplikt, arbetslöshetens 
varaktighet o. s. v. En blick på dessa tabeller visar, at t de på 
grund af värnplikt arbetslösa fördela sig på de olika yrkesgrupperna 
efter i hufvudsak samma proportioner som hela antalet arbetslösa. 
Genomsnittsåldern för gruppen är 23 år, och familjeförsörjarnes antal 
uppgår till 51 eller icke mindre än V5 af hela antalet. Af de 51 
familjeförsörjarne voro dock endast 21 gifta. A t t observera är vi
dare, a t t medan ifrågavarande grupp endast utgör 1'8 % af samtliga 
anmälda, dess antal i förhållande ti l l åldersklasserna 18—25 år 
uppgår t i l l 8.2 %, hvilken senare siffra tydligen bör betraktas som 
det exaktare måttet för värnplikten som direkt orsak t i l l arbets
löshet. 

Af Tabellerna 6 (Män), 7 (Kvinnor) och 9 (Män och Kvinnor) i 
tabellbilagan framgår de olika arbetslöshetsorsakernas förekomst 
inom hvarje särskild yrkesspecialitet. I Tabellerna 12—14 återfinnas 
motsvarande uppgifter med fördelning på större yrkesgrupper. E t t 
sammandrag af dessa meddelas i efterföljande tab. P (absoluta tal) 
samt tab. Q (relativa tal). 

De särskilda orsakernas frekvens inom dessa större yrkesgrup
per är med ett undantag i det hela tämligen likartad och företer 
ingen nämnvärd afvikelse ifrån riksgenomsnittet. Där sådan före-
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Tab. P. De arbetslösa inom vissa yrkesgrupper, fördelade efter arbetslös
hetens orsaker. 

Absoluta tal. 

kommer, stå sä obetydliga ta l bakom de beräknade procentsiffrorna, 
at t dessa icke kunna t i l lmätas någon symptomatisk betydelse. E t t 
undantag gifves dock, som sagdt, och det afser den for de olika 
yrkesgrupperna växlande frekvensen för konflikt såsom orsak till 
arbetslösheten. I flera fall öfverstiger denna riksmedeltalet och 
uppgår sålunda inom grufdrift och malmförädling, trämasse- och 
pappersindustri, grafisk industri, textilindustri samt landtransport 
(spårvägsmän) till resp. 77-o, 69-8, 67-o, 64-7, 55\5 % af de anmälda inom 
dessa grupper. 
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Tab. Q. De arbetslösa inom vissa yrkesgrupper, fördelade efter arbetslös
hetens orsaker. 

Relativa tal. 

Liksom frekvensen för de särskilda orsakerna till arbetslösheten 
var tämligen konstant inom olika yrkesgrupper, så förete de an
mälda i de större städerna i detta afseende icke heller några väsent
liga afvikelser från riksgenomsnittet, hvilket framgår af efterföl
jande tablå, hämtad ur Tabell 17 i tabellafdelningen. 
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Kap. 9. Arbetslöshetens varaktighet. 

Det möter städse stora svårigheter att medelst en arbetslöshets-
räkning utröna arbetslöshetens hela varaktighet, d. v. s. tidpunkten 
för både dess början och slut för hvarje anmäld person. De svenska 
arbetslöshetsräkningarna hafva icke heller kunnat gifva en fullt 
exakt bild af vare sig arbetslöshetens hela längd för de anmälda 
eller huru länge de varit arbetslösa under det föregående året. Man 
har därför fortfarande måst begränsa sig till att söka få utrönt, 
huru lång tid förflutit mellan den dag, då den arbetslöse förlorade 
sin sista fastare anställning i eget eller annat yrke, och räknedagen. 
Med arbe ts löshetens v a r a k t i g h e t förstås a l l t så hä r den 
t id rymd in t i l l den 31 j a n u a r i 1910, under hvi lken de vid 
räkn ingen anmälda oafbru te t sakna t fas ta re ans tä l ln ing . 

Arbetslöshetens längd i nyssnämnda mening för de anmälda inom 
de särskilda yrkesgrenarna är redovisad i Tabellerna 6 (Män), 7 
(Kvinnor) och 9 (Män ochK vinnor) i tabellafdelningen. Härvid har 
i de fall, då arbetslösheten uppgifvits till mera än ett år, densamma 
reducerats till 3(55 dagar. Denna reduktion har måst vidtagas för 
att eliminera de starkt förryckande siffror, hvilka eljest skulle hafva 
framgått af ett fåtal uppgifter, angifvande en arbetslöshetstid på i 
vissa fall flera år. 

På grundval af de i tabellbilagan meddelade sifferuppgifterna 
hafva i efterföljande texttabeller verkställts beräkningar rörande de 
arbetslösas procentiska fördelning efter arbetslöshetens varaktighet. 
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För bättre öfverskådlighets vinnande hafva därvid de i hufvudtabel-
lerna förekommande femton olika tidsperioderna, hvarut i arbetslös
hetstidens längd indelats, sammanslagits till nio, inberäknadt kate
gorien »okänd». Nedanstaen.de tablå gifver en bild af de arbetslösas 
fördelning efter arbetslöshetens varaktighet: 

Med nyssnämnda indelning af arbetslöshetens varaktighet hade 
sålunda 5,146 personer eller 35-7 % af hela antalet anmälda en arbets
löshetstid af 3—6 månader, hvilket innebär, a t t deras arbetslöshet 
inträdde under tiden 31 juli—31 oktober 1909. Den största gruppen 
därnäst eller 4,402 personer, motsvarande 30- 5 af hela antalet, bilda 
de arbetslösa med en arbetslöshetstid af C—13 veckor, d. v. s. deras 
arbetslöshetstid hade, från den 31 januari räknadt, börjat under 
tiden 31 oktober—15 december 1909. Därefter följa i här nämnd 
ordning de arbetslösa, hvilka förlorat sin sista fastare anställning 
under tiden 15 december 1909—1 januari 1910, och hvilka var i t utan 
arbete i 4—6 veckor, samt den grupp, för hvilken motsvarande data 
äro 1—15 januar i 1910 samt varaktigheten 2—-4 veckor. Den nu
meriska storleken af dessa kontingenter är resp. 1,908 och 965 per
soner eller resp. 13-2 och 6'7 % af hela antalet anmälda. Under de 
tvenne veckorna före den 31 januari 1910 hade inträffat 736 fall af 
arbetslöshet eller 5-i % af samtliga. 

Af ofvannämnda sammanställning framgår vidare, at t en arbets
löshetstid på 6—9 månader förekommit för 613 och på 9—12 månader 
för 174 personer eller resp. 4'3 och l-2 % af hela antalet anmälda. 
E n grupp på 358 personer eller 2-s % af samtliga hade uppgifvit en 
arbetslöshetstid på et t år och därutöfver. Sålunda hade icke mindre 
än 8 % af de vid arbetslöshetsräkningen anmälda varit utan arbete 
i minst 6 månader. 

http://Nedanstaen.de
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Tab. R. De arbetslösa inom vissa yrkesgrupper, fördelade efter 
arbetslöshetens varaktighet. 

Absoluta tal. 

Beträffande sambandet mellan arbetslöshetens inträdande vid olika 
t idpunkter och de hufvudsakliga orsakerna därtill må framhållas, a t t 
den grupp arbetslösa, hvars arbetslöshet började under tiden 31 



ARBETSLÖSHETENS VARAKTIGHET. 57 

Tab. S. De arbetslösa inom vissa yrkesgrupper, fördelade efter 
arbetslöshetens varaktighet. 

Relativa tal. 

juli—31 okt., till stor del består af de arbetare, hvilka förlorat sina 
platser på grund af deltagande i storstrejken. Den talrika gruppen 
arbetslösa med en arbetslöshetstid af 6—13 veckor utgöres åter 
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Tab. T. Arbetslöshetens genomsnittliga varaktighet efter yrkesgrupper. 

väsentligen af säsongarbetare. Då den elementäraste orsaken t i l l 
periodiskt inträffande arbetsbrist l igger i själfva klimatet, och då 
vinterkylan i vår t land jus t börjar göra sig kännbar vid ofvan-
nämnda tidpunkt, är det naturligt, a t t hufvudmassan af säsong-
arbetarne blir arbetslös under tiden 31 okt.—15 dec. 

I hvilken grad 1909 års stora arbetsstrider inverkat på arbets
löshetens varaktighet för vid 1910 års räkning anmälda, framgår 
genom en jämförelse med motsvarande siffror för 1909 års räkning. 
Vid denna hade en arbetslöshetsperiod på 6—13 veckor var i t den 
relat ivt vanligaste. För 1910 års räkning är detta fallet med tids
perioden 3—6 månader, hvilken förskjutning utan tvifvel samman
hänger med storstrejkens och de flesta lockouternas faktiska upphö-

1 Till följd af att från totalantalet ej frånräknats sådana anmälda, som uraktlåtit 
att lämna uppgift om längden af sin arbetslöshet, äro vissa tal något lägre än do 
borde vara. 
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rande inom loppet af nämnda tidrymd. A t t frekvensen för de kort
variga arbetslöshetsperioderna är relativt mindre vid 1910 års räk
ning än vid den föregående, torde åtminstone delvis kunna förklaras 
däraf, a t t de omfattande arbetsinställelserna under sommaren och 
hösten 1909 föranledde en forcerad produktion under den därpå 
följande senhösten och vintern, hvilket medfört ökade arbetstillfällen 
och i jämförelse med fjolåret minskat de afskedanden, som eljest 
pläga ske efter julhelgen. 

Alla dessa förhållanden återspegla sig ock i de här meddelade 
texttabellerna rörande arbetslöshetens varakt ighet inom olika yrkes
grupper, hvaraf tab. R meddelar det absoluta och tab. S det relativa 
antalet arbetslösa. 

För a t t utröna, i hvad mån ett mer eller mindre nordligt läge 
påverkar arbetslöshetens varaktighet för arbetarne inom en typisk 
af väderleken så beroende säsongindustri som t. ex. byggnadsverk
samheten, hafva de vid arbetslöshetsräkningen i Stockholm, Göteborg 
samt räkneorterna i Skåne och i Norrland (utom Gädeborgs län) 
anmälda byggnadsarbetarne liksom vid föregående år fördelats 
efter arbetslöshetstidens längd, såsom af omstående sammanställning 
framgår. Eftersom de absoluta talen i tabellen äro jämförelsevis 
betydande, torde de beräknade procentsiffrorna få anses ganska repre
sentativa. Bet visar sig då, at t de norrländska byggnadsarbetarne 
fortfarande blifvit arbetslösa på en något tidigare tidpunkt än deras 
kolleger i de sydligare delarne af landet. Sålunda hade 42-8 % af 
byggnadsarbetarne i Norrland en arbetslöshetstid, som växlade mel
lan 6—13 veckor, medan motsvarande medeltal för samtliga anmälda 
byggnadsarbetare var 35-6 %. Den tidigare säsongarbetslösheten i 
Norrland bestyrkes äfven däraf, at t de norrländska procentsiffrorna 
för de kortare arbetslöshetsperioderna understiga medeltalet. 

Som regel torde gälla, a t t byggnadsverksamheten för året af-
stannar vid den t idpunkt på senhösten, då medeltemperaturen sjunker 
under nollpunkten. Enligt de observationer, som verkställts rörande 
medeltal och ytterligheter af lufttemperaturen i Sverige under åren 
1856—1907,1 sjunker den dagliga medeltemperaturen under 0° C. i 
Luleå omkring d. 23 oktober, i Härnösand d. 12 november, i Stock
holm d. 21 november, i Skåne omkring d. 20 december samt i Göte
borg d. 31 december. Af dessa temperaturförhållanden a t t döma 
borde äfven den tidigare norrländska vinterns inflytande på arbets
löshetstidens längd inom en så utprägladt klimatologisk säsongindu
stri som byggnadsverksamheten — räknadt efter antalet arbetslöshets
dagar per anmäld byggnadsarbetare — framträdt på ett helt annat 
sätt än hvad i förestående öfversikt är fallet. Detta antal utgör 

1 Jfr iBihang till meteorologiska iakttagelser i Sverige», utgifna af Kungl. 
Svenska Vetenskapsakademien, 49 Bandet, 2:dra serien (Uppsala 1908). 



60 ARBETSLÖSHETSRÄKNINGEN DEN 31 JANUARI 1910. 

De arbetslösa byggnadsarbetarne på vissa orter, fördelade efter 
arbetslöshetens varaktighet. 

nämligen för Skåne, Norrland, Göteborg och Stockholm resp. 100, 
89, 86 och 69 dagar; medeltalet för de arbetslösa byggnadsarbetarne 
å samtliga räkneorter är 82 dagar. Trots sitt mildare klimat upp
visar alltså äfven år 1910 afsevärdt högre siffror i detta afseende än 
medeltalet på samtliga räkneorter. Denna afvikelse beror fortfarande 
därpå, att den ekonomiska krisen särskildt hårdt drabbat byggnads
verksamheten, särskildt i de skånska städerna.1 

Detta gäller emellertid icke endast byggnadsarbetare utan i 
viss mån alla arbetslösa i de större städerna, såsom framgår af nedan-

Jfr Arbetsstatistik H: 1, sid. 87. 
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stående tablå. Om arbetslöshetens större intensitet i nedannämnda 
städer vi t tna nämligen de höga procentsiffrorna för de längre arbets
löshetstiderna, hvilka samtliga med blott ett undantag, Gäfle, där de 
anmäldas genomsnittliga arbetslöshetstid äfven år 1909 betydligt 
understeg riksmedeltalet. 

I en förestående tab. T å sid. 58 återgifves för olika yrkesgrupper 
antalet arbetslöshetsdagar såväl i sin helhet som i genomsnitt per 
anmäld arbetslös. Samtliga 14,412 arbetslösa hafva uppgifvit ett 
sammanlagdt antal arbetslöshetsdagar af 1,379,643, utgörande i medel
tal 06 dagar per arbetslös. 

I syfte a t t möjliggöra en direkt jämförelse mellan arbetslös
hetens varaktighet för de arbetslösa, hvilka anmält sig såväl vid 
1909 som 1910 års arbetslöshetsräkningar, har arbetslöshetens var
aktighet för de 2,221 anmälda, hvilkas räknekort föreligga från båda 
räkningarna, blifvit sammanställd efter yrkesgrenar i nedanstående 
tabell. Därvid har arbetslöshetstidens längd för de år 1910 anmälda 
blott räknats t. o. m. den 12 januari, vid hvilket datum 1909 års 
räkning ägde rum. 
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Af denna tabell framgår, at t arbetslösbetens genomsnittliga var
akt ighet vari t längre under vintern 1909—1910, än fallet vari t under 
den föregående vintern. Till detta resultat hafva säkerligen de stora 
arbetsstriderna i väsentlig mån bidragit. 

Kap. 10. Arbetslöshetens varaktighet efter de arbetslösas 
ålder. 

I efterföljande tab. U (absoluta tal) samt tab. T (relativa 
tal) framläggas resultaten af en undersökning rörande sambandet 
mellan de arbetslösas ålder och varaktigheten af deras arbetslös
hetstid. 

Fas tän de absoluta talen äro mycket små, visar det sig l ikväl, 
a t t enligt tab. V arbetslöshetens varaktighet äfven för de år 1910 
anmälda arbetslösa växer i mån af de arbetslösas ålder. De olika 
åldersklassernas procentandelar af varaktighetsgruppen 1 år och där-
öfver stiga nämligen proportionellt med åldern. Medeltalet för samt
liga anmälda för denna långa arbetslöshetstid är 2-s %. Ålders
klasserna 30—40 och 40—50 år ingå med resp. 1-- och 2 e «£ i denna 
grupp och afvika all tså minst från medeltalet. De yngre ålders
klassernas andel minskas däremot, alltefter det åldern sjunker, så 
a t t de arbetslösa mellan 25—30 och 18—25 år äro representerade 

Tab. U. De arbetslösa efter ålder och arbetslöshetens varaktighet. 
Absoluta tal. 
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Tab. V. De arbetslösa efter ålder och arbetslöshetens varaktighet. 

Relativa tal. 

med hvardera 1-6 °/o samt de minderåriga, under 18 år, med endast 
0'9 %. Vid mer framskriden ålder åter öfverstiga motsvarande ålders
klassers procentsiffror medeltalet. Åldersklasserna 50—60 år utgöra 
sålunda 3-s % och de arbetslösa öfver 60 år 7-7 > af antalet anmälda 
inom denna varaktighetsgrupp. De öfriga längre arbetslöshetsperi
oderna visa i hufvudsak samma tendens. Variationerna i dessa 
serier äro visserligen icke så likformiga som i den här först nämnda, 
men trots vissa oregelbundenheter framstår de högre åldersgrupper
nas större procentiska andel i dessa varaktighetsgrupper fullt tyd
ligt. Samtidigt understiga i allmänhet de yngre åldersklassernas 
andelar i dessa varaktighetsgrupper resp. medeltal. För de kortare 
arbetslöshetsperiodernas vidkommande slår denna tendens om i rakt 
motsatt riktning, så a t t de äldre åldersklasserna äro relativt mindre 
ta l r ikt representerade i dessa än de yngre åldrame. 

De ålderstigna arbetarnes relativt längre arbetslöshetstid fram
går äfven af följande sammanställning, hvilken angifver det beräk
nade medeltalet arbetslöshetsdagar per anmäld arbetslös för de sär
skilda åldersklasserna. 

De arbetslösa öfver 50 år hafva sålunda en medeltalet öfver-
skjutande arbetslöshetstid. I föregående kapitel erinrades därom, a t t 
dessa siffror endast utvisa, hur många dagar förflutit mellan dagen 
för arbetslöshetens inträdande och den 31 januari 1910. Man torde 
dock med ganska stor sannolikhet kunna antaga, a t t också de äldre 
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ArbetslösJietsdagar i medeltal. 

åldersklassernas totala arbetslöshetstid är längre än de yngres, d. v. s. 
att mera till åren komna arbetare, en gång arbetslösa, hafva svårare 
att skaffa sig ny anställning. 

Kap. 11. De arbetslösa efter arbetsförhet, tillfällig arbets
förtjänst samt sista anställningens art. 

På räknekortet hade frågorna: »Är Ni fällt arbetsför?» samt 
>Har Ni nu något tillfälligt arbete?» riktats till den arbetslöse. 
Svaren härå hafva blifvit bearbetade, och resultaten föreligga för 
olika yrkesspecialiteter i Tabellerna i (Män), 5 (Kvinnor) och 8 (Män 
och Kvinnor) i tabellbilagan. 

Vid frågan om den arbetslöses senaste fastare anställning före
kommer på räknekortet en underrubrik »Senaste arbetsgifvares yrkes
gren?», af hvars besvarande, jämfördt med den föregående uppgiften 
om yrkesspecialiteten, man efter noggrann pröfning af hvarje en-
skildt fall i allmänhet torde kunna sluta sig till, huruvida den arbets
löses sista fastare anställning förekommit inom eget eller annat fack. 
Dessa uppgifter äro af det intresse, att det ansetts lämpligt att 
göra dem till föremål för särskild statistisk behandling. Resultaten 
däraf återfinnas för olika yrkesgrenar i Tabellerna 6 (Män), 7 (Kvin
nor) och 9 (Män och Kvinnor) i tabellafdelningen. Med ledning af 
sammandragstabellerna 10—15 i tabellafdelningen hafva resultaten af 
nyssnämnda undersökningar sammanförts i efterföljande texttabeller, 
nämligen tab. X (absoluta tal) samt tab. Y (relativa tal). 

Hvad först de arbetslösas arbetsförhet beträffar, så må den an
märkningen förutskickas, att bland de arbetslösa, hvilka här angif-
vas som »ej fullt arbetsföra», icke medräknats personer, hvilka äro 
fullständigt oförmögna att lifnära sig medelst eget arbete. Sådana 
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Tab. X. De arbetslösa, fördelade efter arbetsförhet m. m., i yrkesgrupper. 
Absoluta tal. 

hade visserligen anmält sig, men enligt de inledningsvis anförda 
principerna för räknematerialets bearbetning blefvo deras räknekort 
utsöndrade. Till kategorien »ej fullt arbetsföra» hafva sålunda endast 
hänförts personer, hvilkas arbetsförmåga i större eller mindre grad 
blifvit nedsatt vare ' sig af obetydligare, kroppsliga lyten eller af 
tillfälliga orsaker. 
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Tab. Y. De arbetslösa, fördelade efter arbetsförhet m. m., i yrkesgrupper. 

Relativa tal. 

Antalet »ej fullt arbetsföra» personer uppgick vid 1910 års räk
ning t i l l 345 eller 2'4 % af samtliga anmälda; motsvarande procent
ta l var året förut 3-5 %. Ofvanstående texttabell Y utvisar, a t t pro-
centsiftrorna för de »ej fullt arbetsföra» starkast afvika från medel-
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talen uti de näringsgrenar, där kvinnorna äro förhärskande, såsom 
husligt arbete med JH % samt beklädnadsindustri med 7-4 %. Anled
ningen härt i l l torde vara den, a t t nedsatt arbetsförmåga inom dessa 
sistnämnda yrken är minst t i l l hinder för normal arbetsprestations 
fullgörande. 

I hvad mån en arbetslös skall anses pliktig a t t åtaga sig honom 
erbjudet t i l l f ä l l i g t a r b e t e inom annat yrke än det, hvari han ut
bildats och arbetat, är en mycket omstridd och synnerligen svår-
afgjord fråga. Det göres å ena sidan med fog gällande, att, därest 
t. ex. det allmänna ikläder sig ekonomiska offer för a t t bereda 
arbetslösa ett hedersamt arbete mot utkomlig lön, så är det deras 
skyldighet mot sig själfva och samhället a t t åtaga sig sådant ar
bete. A andra sidan är det obestridligt, a t t många arbetare, som 
utöfva finare och mera kvalificerade yrken, icke utan risk för 
denna sin yrkesskicklighet kunna för någon tid taga tillfälliga grof-
arbeten, såsom makadamslagning. Något allmänt principafgörande 
torde icke kunna fattas i denna sak, utan bör den pröfvas för hvarje 
individuellt fall, hvilket merendels också sker på det område, där 
frågan har stor praktisk betydelse, nämligen försäkring eller under
stöd mot arbetslöshetens ekonomiska följder. 

A t t en arbetslös yrkesarbetare med tillfälligt arbete inom annat 
yrke än sitt eget l ikväl måste betraktas som arbetslös i den mening, 
förevarande undersökning afser, är under alla omständigheter klart . 
Följande tablå visar proportionen mellan de arbetslösa med och utan 
tillfälligt arbete: 

Tillfälligt arbete hade sålunda, den 31 januari 1910, 1,091 arbets
lösa eller 7-6 % af samtliga anmälda, hvarvid den relativa frekvensen 
för männen öfversteg kvinnornas, hvilket är na tur l ig t i betraktande 
af a t t det tillfälliga arbetet, enligt upplysningar på räknekorten, 
merendels bestod af snöskottning efter inträffadt häftigare snöfall 
eller yrväder, vidare isupptagning eller vedsågning o. d., på lands
bygden åter af skogsarbete. 

Som ofvan nämnts, hafva räknekorten äfven bearbetats med 
hänsyn till de a r b e t s l ö s a s s i s t a f a s t a r e a n s t ä l l n i n g inom e g e t 
e l l e r a n n a t y r k e . Anledningen härti l l har vari t intresset at t er
fara, huruvida de arbetslösa lyckats eller nödgats a t t u n d e r en 
l ä n g r e t i d (ett par veckor) förskaffa sig regelbundet arbete inom ett 
annat fack. Efterföljande sammanställning angifver denna fördelning: 
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Af hela antalet anmälda hade sålunda endast 314 personer eller 
2'2 % haft sin sista fastare anställning inom annat yrke. Det före
gående året var motsvarande proeentsiffra 5'i 'L Det synes, som 
om det pä hösten 1909 skulle ställt sig svårare för de arbetslösa 
att erhålla någon tids regelbunden sysselsättning inom ett annat 
yrke, än fallet hade varit under motsvarande tid föregående år. 
Eftersom arbetstillfällena, såsom i det föregående framhållits, snarare 
voro rikligare än tvärtom under den senare delen af år 1909, torde 
anledningen till den ringare frekvensen i förevarande afseende få 
sökas antingen däruti, att de arbetslösa denna gång icke hade varit 
så angelägna att förskaffa sig arbete utom sitt yrke, eller också 
voro de förvägrade sådant. Särskildt torde detta kunna hafva sin 
tillämpning på det stora antal vid räkningen den 31 januari 1910 
anmälda, som förlorat sin sista fastare anställning till följd af del
tagande i den stora arbetsstriden, arbetslösa, hvilka dels understun
dom uppburo konfliktunderstöd från fackorganisationerna, dels voro 
utestängda från sysselsättning vid en del organiserade arbetsgifvares 
företag. Under sådana förhållanden voro dessa arbetslösa vare sig 
hågade eller i stånd att söka sig annat arbete. 

Efterföljande tablå, sammanställd efter uppgifterna i hufvud-
tabellerna 16—17, angifver de arbetslösas fördelning efter arbetsförhet, 
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tillfälligt arbete och sista fastare anställning i de sex större stä
derna. I Stockholm och Gäfle hade ett så betydande antal som 
resp. 7-4 och 19-2 % af samtliga anmälda tillfälligt arbete. 

På räknekortet hade särskildt efterfrågats: »Är Hi sitsongarbe-
tare?» Härpå hade svaret utfallit jakande i 6,720 fall, d. v. s. icke 
mindre än 46-6 °» af samtliga anmälda hade uppgifvit sig vara säsong
arbetare. Deras fördelning på de särskilda yrkesgrupper framgår 
af ofvanstående tabell. 

Kap. 12. De arbetslösas födelse- och mantalsskrifningsort. 

Räknekortens uppgifter om födelse- och mantalsskrifningsorter 
hafva fortfarande bearbetats på så sätt, att de arbetslösa delats i 
tvenne grupper alltefter födelse och mantalsskrifning ä räkneorten 
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eller utom densamma. Resultaten for de särskilda yrkesspecialite
terna föreligga i Tabellerna 4 (Män), 5 (Kvinnor) samt 8 (Män 
och Kvinnor) i tabellbilagan. 

Med ledning af sammandragstabellerna har följande öfversikt öf-
ver de arbetslösas fördelning efter födelseort uppgjorts: 

Af samtliga anmälda voro sålunda fortfarande flertalet — 8,233 
personer eller 57M % — födda utom räkneorten. 

För mantalsskrifningsorten ställer sig detta förhållande på föl
jande sätt: 

Endast 391 arbetslösa 2.7 % af hela antalet anmälda uppgåfvo 
sig vara mantalsskrifna utom räkneorten. Motsvarande procenttal 
var för 1909 års räkning 3-2 %. Denna sjunkande frekvens åter
speglar det kända förhållandet på arbetsmarknaden, att de lösa ar-
betarne under påverkan af den fortgående depressionen inom närings-
lifvet alltmera nödgats återvända till sina hemorter. 

De arbetslösas åtskiljande efter födelseort torde kunna påräkna 
ett särskildt intresse, eftersom därigenom ett visst mått kan vinnas 
på den inre o m f l y t t n i n g e n s styrka. Af detta skäl hafva de ar
betslösa fördelats efter födelseort och yrkesgrupper, tab. Z, samt 
landsdelar, tab. Å. 

Hvad först de arbetslösas fördelning efter födelseort och yrkes
grupper beträffar, så framgår af omstående tab. Z, att de å räkne
orten födde äfven denna gång varit relativt talrikast inom yrkes
grupper på landsbygden, nämligen jord- och skogsbruk (64-4 ?») och 
trävaruindustri (59-r) under det att för typiska stadsmannanäringar 
— såsom byggnadsverksamhet samt närings- och njutningsämnes-
industri — motsvarande procentsiffror understiga medeltalet 42-9 %. 
Att en sådan utpräglad stadsnäring som grafisk industri upp
visade icke mindre än 65" 5 % födda inom räkneorten, torde bero 
därpå, att detta yrke, särskildt i de större städerna, hufvudsakligen 
rekryteras af på orten född arbetareungdom. 
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Tab. Z. De arbetslösa efter födelseort och yrkesgrupper. 

Enligt tab. Å, hvilken utvisar de arbetslösas fördelning länsvis 
efter födelseort å räkneorten eller annorstädes, har Stockholms län 
äfven år 1910 det relativt största antalet (91-9 %) utsocknes födda. Det 
är de nya förstadssamhällenas kring Stockholm hastiga utveckling 
under det sista årtiondet, som kommer till synes i denna höga om
flyttningsfrekvens. Stockholm själft och de öfriga fem större stä
derna, af hvilka Hälsingborg står främst med 73'4 % nå icke så högt 
öfver medeltalet. Göteborg och Norrköping understiger detsamma. 
Så är äfven fallet med de län, hvarest de anmäldas flertal utgjordes 
af jordbruks- och järnbruksarbetare. Af de arbetslösa i Norrbottens 
län voro sålunda endast 26-1 % födda annorstädes än å räkneorten. 
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Tab. Å. De arbetslösa länsvis efter födelse- och mantalsskrifningsort. 

Samma låga frekvens är också konstaterad för bergslagsbygderna 
Värmlands, Örebro och Kopparbergs län. 
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I den till räknekommitterade utsända promemorian, innehållande 
allmänna anvisningar rörande anordnandet af räkningen, hade Kom
merskollegium, såsom förut nämnts, 1 ut talat önskvärdheten af, a t t i 
de redogörelser för räkningens förlopp och resultat, hvilka tillika 
med hela räknematerialet skulle af 'räkneförrättarne insändas till 
Kollegii afdelning för arbetsstatistik helst borde inrymma en kort 
skildring af, dels huru arbetslösheten på orten i vanliga fall, sär-
skildt under vintern, brukade gestalta sig, dels huru de sista årens 
ogynnsamma konjunkturer inverkat försämrande på de näringars 
arbetsmarknad, som äro representerade i kommunen, dels ock i hvad 
mån rådande arbetsbrist medfört ut- eller inflyttningar bland arbe-
tame. Räknekommitterade hade emellertid i mycket ringa mån 
efterkommit denna Kollegi hemställan. Med ledning af de lämnade 
uppgifterna har det därför icke blifvit möjligt att bilda sig en säker 
uppfattning af, huru de eftersporda förhållandena gestaltat sig på 
räkneorterna. Blott därom synes meningen vara enstämmig i redo
görelserna, a t t de föregående stora striderna på arbetsmarknaden i för
ening med de rådande dåliga tiderna förorsakat en stark utflyttning 
bland arbetarebefolkningen i två riktningar, dels från landsbygden, 
i synnerhet från bruks- och grufsamhällen, t i l l Amerika, dels från 
städerna (särskildt i Skåne samt Eskilstuna) ti l lbaka till lands
bygden. 

Kap. 13. De arbetslösas organisationsförhållanden. 

Bearbetningen af de arbetslösas uppgifter, huruvida de voro an
slutna t i l l någon fackförening eller icke, är redovisad för de olika 
yrkesgrenarna i Tabellertia 4 ( l ian) , 5 (Kvinnor) och 8 (Män och 
Kvinnor). Fördelningen för samtliga anmälda framgår af nedan
stående sammanställning: 

De organiserade voro sålunda i majoritet, utgörande 58-8 % af 
hela antalet arbetslösa. Föregående år var förhållandet det mot
satta; de organiserade representerade då blott 48-5 % af samtliga 
anmälda. Förklaringen till a t t frekvensen för de organiserade ökats 

1 Jfr sid. 11. 
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Tab. Ä. De arbetslösas organisationsförhållanden inom olika yrkesgrupper. 

trots de stora förluster i medlemsantal, som fackorganisationerna 
ledo under senare hälften af år 1909, låter sig delvis förklaras där
igenom, att på grund af organisationernas upplysningsarbete och 
intresse för räkningen hade vid denna räkning relativt flera orga
niserade än oorganiserade anmält sig. Den väsentligaste anledningen 
till de organiserades öfvervikt torde dock vara den, att arbetslöshet 
till följd af deltagande i de stora ar betskonflikterna hufvudsakligen 
drabbat organiserade arbetare. Detta bestyrkes äfven af ofvanstående 
tab. 1, där de arbetslösa fördelats på yrkesgrupper med hänsyn till 
om de uppgifvit sig tillhöra fackförening eller ej. Därvid befinnes 
de arbetslösa vara relativt mest organiserade i de industrier, där 
konflikt varit den förhärskande orsaken till arbetslösheten. Sålunda 
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Tab. Ö. De arbetslösas organisationsfrekvens länsvis. 
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voro inom den grafiska industrien 91/7 % samt inom grufdrift och 
malmförädling 83-6 % af de arbetslösa organiserade. 

I tab. Ö åskådliggöres de arbetslösas organisationsfrekvens läns
vis. Främst står därvid fortfarande Malmöhus län med icke mindre 
än 82-5 % anslutna till fackföreningar. Norrbottens län bar den 
lägsta frekvensen eller endast 24-7 % organiserade, beroende på det 
stora antal själfägande bönder och hemmasöner, hvilka där anmält 
sig. Af de större städerna når Malmö högst med 83-5 > organiserade^ 



LE RECENSEMENT DU CHÔMAGE ES SUÈDE DU 31 JANVIER 1910 . 77 

Le recensement du chômage en Suède 
du 31 janvier 1910. 

Plan et mode d'exécution du recensement. La dépression économique 
<jui s'est fait sentir dans le monde entier, et qui a débuté par la crise fi
nancière de l'automne 1007, paraît avoir atteint dans notre pays son point 
«ulminant pendant l'hiver 1908—1909. Le contre-coup fut, tout au moins 
à cette époque, le plus vivement senti sur le marché du travail: la main 
d'oeuvre fut en effet la moins recherchée, et, par conséquent, le chômage le 
plus grand. Une amélioration de la vie commerciale s'accentua, bien qu'assez 
faiblement, au printemps de 1909. Mais les grands lock-outs et la grève 
générale, proclamés à la fin de l'été, produirent un effet néfaste sur cette 
tendance de recueillement. La suspension prolongée du travail provoqua, en 
plusieurs endroits, l'absence des matériaux et d'autres changements en sorte 
qu'on ne put reprendre de suite l'activité. Ajoutons que l'on avait souvent con
servé depuis la hausse un contingent d'ouvriers supérieur au nombre nécessaire. 
Les patrons se regardèrent comme libérés par les conflits de toute obligation 
envers les ouvriers superflus; et, d'autre part, de nouveaux ouvriers avaient été 
embauchés en très grand nombre. C'est ainsi que, la grève générale et les 
lock-outs terminés, des masses de travailleurs se trouvèrent sans emploi. Étant 
donné que le nouvel essor commercial ne s'était pas manifesté dans toutes 
les industries du pays, mais que, bien au contraire, le bâtiment, la métal
lurgie, les constructions de machines et de navires et d'autres industries aussi 
importantes continuaient à souffrir des suites de la crise, il y avait tout lieu 
de craindre que le chômage ne se fît sentir encore durant l'hiver 1909— 
1910. 

C'est pourquoi il était à souhaiter de pouvoir se rendre compte de 
l'étendue du chômage par un nouveau recensement des désœuvrés. Le gou
vernement enjoignit le 10 décembre 1909 aux préfectures d'inviter les muni
cipalités à organiser encore cet hiver des recensements partout, où l'on pou
vait prévoir un chômage relativement fort afin d'en constater l'étendue réelle 
et les causes. L'Office du travail fut chargé de préparer et d'adresser aux 
préfectures tous les imprimés nécessaires ainsi qu'un plan d'exécution, le tout 
conforme en principe à ce qui avait été fait pour le recensement du 12 
janvier 1909. ' Le gouvernement fixa la date du nouveau recensement au 
lundi 31 janvier 1910. 

La section de statistique de l'Office du travail prépara donc aussitôt: 
1°) des »avis généraux» touchant l'organisation des recensements; 2°) une 
série complète d'imprimés à peu près semblables aux modèles employés pour 
les opérations de 1909, savoir: Avis du recensement du chômage, 
Aperçu sommaire sur le recensement du 31 janvier 1910, Bulletin 

1 Voir: Arbetsstatistik H: 1. Le chômage en Suède pendant l'hiver 1H08—1909. 
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de recensement pour homme, Bullet in de recensement pour femme, 
Liste des professions conforme à celle en usage dans les bureaux de place
ment officiels, et enfin Liste des chômeurs. Les bulletins de recensement 
portaient pour plus de clarté quelques nouvelles questions, tandisque quelques-
unes des anciennes étaient formulées autrement. Quant à la méthode, on 
maintint celle des déc la ra t ions personnelles comme la seule possible dans 
les circonstances données. Les chômeurs seraient invités par des affiches, par 
des annonces dans les journaux etc . . . à se présenter, au jour et à l'heure 
indiqués, dans les locaux désignés, où, sous la direction et le contrôle de re
censeurs spéciaux, ils auraient à remplir les formules mises à leur disposition. 

A la date indiquée, on procéda donc aux opérations du recensement, 
d'après le programme fixé, dans tous les départements, soit dans 70 villes 
comprenant 1,278,915 habitants, dans 18 bourgs comprenant 51,708 habitants, 
et dans 222 communes rurales comprenant 1,089,463 habitants, suivant les 
données du recensement de la population à la fin de 1909. Les opérations 
de 1910 portèrent donc sur 310 localités et un total de 2,420,086 habitants, 
soit 44-2 % de toute la population du pays. 

Sur la demande des préfectures les recensements furent organisés presque 
partout par les municipalités, quelquefois pourtant par les syndicats ouvriers. 
La direction proprement dite fut assumée le plus souvent par les autorités 
de chaque commune ou par des comités spéciaux; dans les localités pourvues 
de bureaux de placement, ce sont les directeurs de ces bureaux qui présidèrent 
aux opérations. Le nombre des bureaux de recensement fut de 422, dont 
112 dans les 88 villes et bourgs, et 310 dans les communes rurales. Les 
recenseurs furent au nombre de 426, dont 118 dans les villes, et 308 dans 
les communes rurales. Ils furent secondés par 662 adjoints (chargés de la 
réception des bulletins) et 427 contrôleurs (qui aidaient les chômeurs à remplir 
les questionnaires et tâchaient, grâce à leurs renseignements personnels, de 
contrôler les déclarations etc.). 

Le personnel occupé aux opérations du recensement de 1910 se composa 
donc de 1,515 personnes, dont 504 furent employées dans les villes et 1,011 
dans les communes rurales. Les adjoints et contrôleurs furent en général, 
cette année encore, des employés municipaux, des instituteurs, et des repré
sentants des syndicats professionnels les plus éprouvés par le chômage. Dans 
un certain nombre de grandes villes où les femmes sans travail avaient été 
nvitées à s'inscrire dans un autre local que celui des hommes ou tout au 
moins à d'autres heures, les contrôleurs, pour elles, furent des femmes. On 
a quelques renseignements sur les frais occasionnés par les opérations dans 
certains endroits; ces frais ont varié entre un maximum de 1,590 couronnes 
à Stockholm et un minimum de 1 couronnes à Flen. 

L'organisation et l'exécution dn recensement de 1910 méritent la plus 
complète approbation. A eu juger d'après les rapports adressés à l'Office du 
travail, il semble que les opérations se soient passées dans le calme et avec 
un ordre parfait, et que les chômeurs aient montré la meilleure bonne volonté 
à fournir les renseignements demandés. Profitant des expériences des re
censements précédents, les comités s'étaient efforcés de mettre à la portée 
des chômeurs tous les éclaircissements désirables et de mieux adapler toute 
l'organisation au but désiré. 

Résultats principaux du recensement. Le nombre des bulletins déposés 
s'éleva à 15,209; mais il fallut en annuler 797, savoir 532 remplis par des 
gens inscrits à l'assistance publique, et 265 remis par des chômeurs qui, au 
moment du recensement, étaient soit impliqués dans des grèves, soit incapables 
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de travailler pour cause de maladie. Révision faite, il resta donc 14,412 
bulletins, représentant le total des chômeurs proprement dits ayant fait leur 
déclaration. 

Les résultats du recensement, avec répartition entre les villes et la cam
pagne et séparation des hommes et des femmes, ressortent du tableau ci-dessous : 

Ainsi le nombre des hommes qui se sont inscrits s'est élevé à 14,016, 
et le nombre des femmes seulement à 396. De ces chômeurs, 59 % se trou
vaient dans les villes et 41 % à la campagne. Une comparaison aux résul
tats du recensement de 1909 accuse une diminution du nombre des chômeurs, 
ainsi qu'une répartition différente: un nombre relativement plus grand de 
chômeurs fut en effet relevé en 1910 dans les bureaux de la campagne. Cela 
provint d'une part de ce qu'il y eut davantage de bureaux de recensement 
à la campagne et, d'autre part, de ce que, à la suite des grands conflits du 
travail de l'été et de l'automne précédents, les ouvriers avaient été congédiés 
en plus grand nombre à la campagne que dans les villes. 

La répartition des chômeurs entre les divers groupes de métiers ap
paraît dans le tableau ci-dessous: 

Répartition des chômeurs entre les divers groupes de métiers. 
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Ce tableau montre que le plus grand nombre des chômeurs, relative
ment, appartenaient au groupe du bâtiment, soit 4,598 individus ou 31'9 % 
de la totalité des chômeurs. Suivaient, mais de très loin, les industries du bois 
avec 1,474 chômeurs ou 10-2 /., la métallurgie et les constructions de machines 
avec 1,269 chômeurs ou 8'8 %, les transports par eau ainsi que les mines et 
forges avec respectivement 1,025 et 1,022 chômeurs, soit pour chaque branche 
7'i %. La proportion la plus faible de chômeurs a été constatée dans les 
groupes des fonctionnaires et du service domestique, soit respectivement 
3 et 93 personnes, représentant 0M et 0-7 %. Sur les 14,412 chômeurs, 
il y avait 39H femmes soit 2-7 %. Cette proportion variait sensiblement 
dans les différents métiers, les femmes étant assez nombreuses dans certains 
d'entre eux. 

On trouvera à la page suivante le nombre des chômeurs dans les six grou
pes qui présentaient la plus forte proportion. Les chômeurs dans ces six 
groupes de métiers représentaient donc 33.8 % c. a. d. le 1/a de la totalité 
des chômeurs inscrits. Les bulletins de 1910 portaient cette question 
spéciale: »Êtes-vous ouvrier de saison?» La réponse fut affirmative dans 
G,720 cas, c. a. d. que 46-6 % des chômeurs se déclarèrent ouvriers de 
saison. 

On ne peut guère constater des différences sensibles des résultats du 
recensement précédent au point de vue du classement des chômeurs par pro
fession. L'importance relative des différents groupes de métiers est à peu 
près la même. La proportion pour le groupe du bâtiment est descendue de 
38'3 % en 1909 à 31"9 % en 1910. Pour les autres groupes au contraire, 
comme les mines et les forges ainsi que les transports par terre, la propor
tion est montée de respectivement 3'3 et 2-6 ', en 1909 à 7-i et 3-4 % en 1910. 
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Les chômeurs dans certaines professions saisonnières. 

Dans le premier cas, on voit que le chômage parmi les ouvriers du bâtiment 
paraît avoir été moindre durant l'hiver 1909—1910 que pendant l'hiver 
précédent; mais peut-être cette diminution des chiffres doit-elle s'expliquer par 
l'indifférence croissante des ouvriers de saison pour les recensements du chô
mage. Dans le second cas par contre, il n'est pas douteux que le chômage 
n'ait réellement augmenté dans les groupes en question par comparaison à 
l'hiver précédent. Les lock-outs prolongés dans les usines et les grèves de 
solidarité des employés de tramways des grandes villes, avaient fait perdre leur 
place à un grand nombre d'ouvriers. Ce fut également le cas dans l'industrie 
graphique; de même, la proportion des typographes sans travail passa de 
0-3 '/. en 1909 à 1.8 % en 1910. Pour le reste il ne semble pas que les 
grands conflits du travail de l'été précédent aient influé sensiblement sur le 
classement des professions sous le rapport du chômage. 

Age, état-civil, et charges de famille des chômeurs. Dans le tableau 
à la page suivante, on trouvera les chômeurs groupés d'après leur âge. 

Il ne s'est pas produit de différence importante dans la répartition des 
chômeurs entre ces différents groupes d'âge par comparaison au recense
ment précédent. Les chômeurs âgés étaient toujours plus nombreux dans les 
professions saisonnières. 

Parmi les hommes, 55-6 % étaient mariés, 40-9 % célibataires, et 3-5 % 
veufs ou divorcés; les chiffres correspondants pour les 396 femmes en état 
de chômage étaient respectivement 20-4 % 55-6 % et 24-o % Des hommes, 
6 5 T .% avaient charge de famille (une ou plusieurs personnes); des femmes, 
il y en avait 53-o ». Le nombre total des gens touchés par le chômage 
s'élevait, au recensement de 1910, à 42,313. 

6—103039 5 
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Causes du chômage. Nous avons dit plus haut que l'on n'avait fait 
état, dans cette enquête que des bulletins concernant les ouvriers qui, au 
moment du recensement, chômaient faute d'ouvrage. Dans ce qui suit, en 
spécifiant les causes du chômage, il s'agira donc, non plus de la raison qui 
obligeait les ouvriers à chômer au moment du recensement, mais uniquement 
des causes qui, au début, avaient provoqué le chômage. Comme principales 
causes, on a noté maladie, grève (conflit), service militaire, départ volontaire, 
manque de travail. On trouvera ci-dessous un aperçu sur la fréquence de 
ces différentes causes: 

De ce tableau, il ressort que le manque de travail continu fut indiqué 
comme cause du chômage dans la plupart des cas, soit pour 8,999 personnes 
ou 62-4 %. Il y eut 4,059 chômeurs ou 28-2 % qui donnèrent comme cause 
les conflits. La proportion correspondante, l'année précédente, n'avait été 
que de 2-8 %. Il faut sans doute attribuer cette importante augmentation 
aux grands conflits de 1909. Une enquête spéciale a d'ailleurs montré que 
sur les 4,059 personnes qui avaient perdu leur emploi à la suite de con
flits, il y en eut 3,941, c. a. d. 27'3 % du nombre total des chômeurs, 
ou indiquèrent comme cause la grève générale ou les grands lock-outs. 
Comparées aux causes que nous venons d'examiner, les autres ne jouèrent 
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qu'un rôle secondaire; on peut les classer dans l'ordre suivant: départ volon
taire, maladie, service militaire, avec respectivement 3-7, 2'2, et Vs%. 

La fréquence des différentes causes, si l'on en excepte une, a été à peu 
près semblable dans les principaux groupes de métiers, et il n'est guère de 
groupe où la proportion se soit écartée de la moyenne. S'il s'est produit 
parfois un écart, il a été si petit qu'il n'y a pas lieu de le considérer comme 
significatif. Mais il y a eu une exception, et il s'agit de la fréquence vari
able des conflits comme cause de chômage dans les divers groupes de métiers. 
Dans la plupart des cas, la proportion des conflits comme cause de chômage 
a dépassé la moyenne et. c'est ainsi que dans les mines et forges, les industries 
de la pâte de bois et du papier, les industries graphiques, les industries textiles 
et les transports par terre (employés de tramways) on relève cette cause re
spectivement dans 77-o, 69'8, 67-o, 64-7, 55-5 % des cas. 

Dnrée du chômage. Le recensement du 31 janvier 1910, pas plus que 
le précédent, n'a pu donner une idée exacte de la durée du chômage, de 
même qu'il n'a pu faire connaître la fréquence ni la longueur des périodes de 
chômage que chacun avait eu à traverser au cours de l'année précédente. 
On a dû se borner à déterminer l'espace de temps écoulé entre le jour où 
le chômeur avait perdu son dernier emploi quel qu'il fût et le jour du re
censement. Par durée du chômage on entend donc ici la période terminée le 
31 janvier 1910 durant laquelle le chômeur était resté sans emploi. 

Pour ce qui concerne enfin les durées de chômage déclarée de plus d'un 
an, on les a réduites à 365 jours. On a dû apporter cette réduction, afin 
d'éliminer des chiffres par trop disproportionnés relevés dans un petit nombre 
de déclarations qui signalaient parfois des chômages de plusieurs années. 

Le tableau ci-dessous présente un classement des chômeurs d'après la 
durée de leur chômage: 

Si l'on cherche la relation entre les principales causes que nous avons 
signalées et le fait que le chômage a commencé à telle ou telle époque, on 
s'aperçoit que le groupe de ceux qui avaient commencé à chômer entre le 
31 juillet et le 31 octobre 1909 (correspondant à la durée de 3 à 6 mois) 
se composait en grande partie d'ouvriers ayant perdu leur place pour avoir 
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Proportion du nombre des chômeurs groupés d'après la durée du chômage. 
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participé à la grève générale. Par contre le groupe important de ceux qui 
ont chômé de 6 à 13 semaines comprenait surtout des ouvriers de saison qui 
avaient perdu leur travail au moment de l'apparition des premiers froids, 
c. a. d. entre le 31 octobre et le 15 décembre en Suède. 

Quant à la question de savoir dans quelle mesure les grands conflits du 
travail de l'année 1909 ont influé sur la durée du chômage pour les ouvriers 
inscrits au recensement de 1910, cela ressort d'une comparaison aux chiffres 
de l'année précédente que l'on trouvera sous les totaux généraux dans le 
tableau ci-contre. Au recensement de 1909, la durée de chômage le plus 
fréquemment constatée était de 6 à 13 semaines; au recensement de 1910, 
elle était de 3 à 6 mois ; et cette différence s'explique assurément par l'arrêt 
du travail durant la grève générale et durant les nombreux lock-outs survenus 
au cours de cette période. Si l'on constate moins de périodes de chômage 
courtes au recensement de 1910, il faut sans doute en chercher l'explication 
dans le fait que la longue interruption du travail durant l'été et l'automne 
1909 fut suivie d'une période de production intense à la fin de l'automne et 
durant l'hiver, et que par suite la main-d'œuvre fut davantage recherchée 
et que, par comparaison à l'année précédente, on congédia moins d'ouvriers 
après les fêtes de Noël. Toutes ces circonstances se reflètent dans le tableau 
reproduit ici concernant la durée du chômage dans les divers groupes de 
métiers. 

Sur les bulletins employés au recensement de 1910, on avait ajouté la 
question suivante: »Vous êtes-vous inscrit au recensement de l'année dernière? 
Dans quelle commune?» Il n'y eut que 2,858 personnes, ou 19.3 %, qui 
déclarèrent s'être inscrites au recensement de 1909. Vérification faite, on n'a 
retrouvé, parmi les déclarations de 1909, que les bulletins de 2,221 personnes, 
c. a. d. 17-7 %. La proportion la plus forte des chômeurs inscrits aux deux 
recensements appartenait au groupe des ouvriers de saison. 

Pour permettre une comparaison directe entre la durée du chômage pour 
les chômeurs inscrits aussi bien en 1909 qu'en 1910, on a rapproché le 
nombre des jours chômés par les 2,221 personnes dont les bulletins figurent 
aux recensements des deux années, en arrêtant cependant la durée du chômage 
pour les déclarants de 1910 au 12 janvier, date du recensement de 1909. 
Il est apparu alors que la durée moyenne du chômage en 1910 a été de 83 
jours, tandis qu'elle avait été de 79 jours en 1909, L'augmentation s'expliquait 
assurément en grande partie par les grands conflits du travail. 

Pour établir le rapport entre l'âge des chômeurs et la durée du chômage, 
on a fait, cette année encore, une enquête dont on peut voir les résultats au 
tableau ci-dessous: 
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On voit que pour les ouvriers âgés la période de chômage était relative
ment plus longue, c. a. d. que les ouvriers âgés, une fois en état de chômage, 
avaient plus de peine à retrouver un emploi. 

Sur les déclarants de 1910, 2-4 % n'étaient pas complètement valides; 
7'6 % avaient, d'après leur propre déclaration, un travail provisoire au mo
ment du recensement. La plupart des chômeurs, soit 57. i %, étaient nés en 
dehors de la localité; 391 seulement, soit 2-7 %, se déclarèrent domiciliés en 
dehors de la localité. La proportion correspondante était au recensement de 
1909, de 3-2 %. Cette diminution confirme la loi sociale connue, à savoir 
que les ouvriers ambulants, durant les périodes de dépression persistante, se 
voient obligés de retourner dans leur commune. Parmi les chômeurs, 58.8 % 
étaient membres de syndicats. 

Valeur des données du recensement. L'objection faite contre ces re
censements est qu'ils ne permettent pas de se rendre compte de l'étendue 
réelle du chômage dans le pays tout entier. Déjà en mettant en œuvre les 
matériaux fournis par le recensement de 1909, on avait dû en faire l'aveu. 
Pour 1910, les résultats doivent encore être moins concluants. Tout d'abord 
il est incontestable qu'il y a eu un nombre considérable de chômeurs en 
différents endroits où cependant, on- ne fit pas de recensement. Ensuite, on 
a pu constater que, dans la plupart des localités, et, cette fois, dans une 
proportion beaucoup plus grande qu'en 1909, des chômeurs s'étaient abstenus 
de s'inscrire. 

Cette dernière cause d'inexactitude dépend essentiellement de la méthode 
employée, celle des déclarations personnelles. Or il est certain que c'est la 
seule méthode que l'on puisse appliquer dans notre pays pour un recensement 
national du chômage à une date déterminée. Mais elle comporte certaines 
imperfections. Si les chômeurs s'abstiennent de s'inscrire, les résultats du 
recensement, avec cette méthode, deviennent inexacts, et il est fort difficile 
de déterminer ensuite dans quelle mesure les gens se sont abstenus. Pour
tant, à ce point de vue, le recensement de 1910 doit avoir mieux réussi que 
le précédent, car on ne saurait reprocher aux autorités, aux organisations 
ouvrières, ni à la presse, de n'avoir pas manifesté d'intérêt pour cette en
quête, ni d'avoir négligé la publicité nécessaire. Si les résultats sont moins 
concluants qu'en 1909, la faute doit en être alors aux chômeurs eux-mêmes. 

La raison capitale de l'abstention des chômeurs, signalée dans tous les 
rapports adressés à l'Office du travail par les recenseurs, était que, parmi 
les sans-travails lors du recensement de 1909, on s'était généralement imaginé 
que ces enquêtes auraient pour effet de provoquer en quelque manière des 
mesures d'assistance publique. Certains chômeurs avaient espéré, du répondant 
à l'invitation qui leur avait été faite, recevoir des secours immédiats de l'État 
ou des communes; d'autres s'étaient attendus à obtenir des exonérations d'im
pôts ou des travaux d'assistance. Ces espérances ayant été déçues, l'intérêt 
des chômeurs pour le recensement avait en grande partie disparu, et ils 
paraissent, en général, en avoir accueilli le renouvellement, l'hiver suivant, 
avec des sentiments d'indifférence et de dédain. 

Ces malentendus sur la nature et le but des recensements du chômage 
ont assurément empêché une participation plus complète des chômeurs aux 
opérations de 1910. Avec cet état d'esprit, on ne peut pas s'étonner que 
ceux qui avaient réussi à se procurer quelque travail occasionnel le jour du 
recensement, aient hésité à sacrifier quelques heures de travail pour aller 
s'inscrire. 
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Tab. 1. Öfversikt öfver omfattningen öfver arbetslöshetsräkningen den 31 
januari 1910. 
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Tab. 2. Öfversikt öfver arbetslöshetsräkningens anordnande å olika 
orter. (Forts.) 
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Tab. 2. Öfversikt öfver arbetslöshetsräkningens anordnande å olika 
orter. (Forts.) 
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Tab. 2. Öfversikt öfver arbetslöshetsräkningens anordnande å olika orter. 
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Tab. 3. De arbetslösa, fördelade efter orter och hufvudgrupper af 
näringar. (Forts.) 
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Tab. 4. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 



109 

ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män.) (Forts.) 
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Tab. 4. De arbetslösa inom olika näringsgrenar, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män.) (Forts.) 
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Tab. 4. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män.) (Forts.) 
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Tab. 4. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män.) 
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Tab. 5. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Kvinnor.) (Forts.) 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Kvinnor.) 
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Tab. 6. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män.) (Forts.) 
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arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män.) (Forts.) 
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arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män.) (Forts.) 
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Tab. 6. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män.) 
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Tab. 7. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Kvinnor.) (Forts.) 
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arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Kvinnor.) 
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Tab. 8. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män och kvinnor.) (Forts.) 
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Tab. 8. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män och kvinnor.) (Forts.) 
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Tab. 8. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män och kvinnor.) (Forts.) 
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Tab. 8. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män och kvinnor.) 
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Tab. 9. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter arbets-
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löshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män och kvinnor.) (Forts.) 



144 

Tab. 9. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter arbets-
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löshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män och kvinnor.) (Forts.) 
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Tab. 9. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter arbets-
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löshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män och kvinnor.) (Forts.) 
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Tab. 9. De arbetslösa inom olika yrkesgrenar, fördelade efter arbets-
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löshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män och kvinnor.) 
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Tab. 10. De arbetslösa inom olika yrkesgrupper, fördelade 
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efter ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män.) 



152 

Tab. 11. De arbetslösa inom olika yrkesgrupper, fördelade 
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efter ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Kvinnor.) 
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Tab. 12. De arbetslösa inom olika yrkesgrupper, fördelade 
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efter arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män.) 
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Tab. 13. De arbetslösa, inom olika yrkesgrupper, fördelade efter 
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arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Kvinnor.) 



158 

Tab. 14. De arbetslösa inom olika yrkesgrupper, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män och kvinnor.) 
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Tab. 15. De arbetslösa inom olika yrkesgrupper, fördelade efter 



161 

arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män och kvinnor.) 
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Tab. 16. De arbetslösa i vissa större städer, fördelade efter 
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ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. (Män och kvinnor.) 
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Tab. 17. De arbetslösa i vissa större städer, fördelade efter 
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arbetslöshetens orsaker och varaktighet m. m. (Män och kvinnor.) 
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Tab. 18. De på grand af värnplikt arbetslösa inom olika yrkes-
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grupper, fördelade efter ålder, civilstånd, försörjningsplikt m. m. 



168 

Tab. 19. De på grund af värnplikt arbetslösa inom olika yrkes-
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grupper, fördelade efter arbetslöshetens varaktighet m. m. 





BILAGOR. 





Bil. I. 173 

(Originalformat 24 x 36 om.) 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELXINGEN FÖB 
ARBETSSTATISTIK. 

liikstelefoner t 843, 1935 och 1987. 
Telegramadress: ARBETSSTATISTIK. 

Allmänna anvisningar 
utfärdade af 

Kungl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium, jämligt nådiga brefvet den 
10 december 1909, att i tillämpliga delar tjäna till ledning vid anordnandet af 

Arbetslöshetsräkningen den 31 januari 1910. 
Ledningen af räkningen öfverläninas, såsom vid fjolårets räkning i regel 

var fallet, lämpligen åt en särskild kommitté, i hvilken plats torde böra be
redas för representanter för ortens arbetareorganisationer. På platser, där 
offentliga arbetsförmedlingsanstalter finnas, torde dessas styrelser (i Stockholm 
och Göteborg i samråd med vederbörande kommunalstatistiska myndigheter) 
vara närmast till att öfvertaga uppdraget. Kommittén (eventuellt styrelsen) 
ombesörjer tillkännagifvanden om räkningen, anskaffar och anordnar lokaler, 
utser räkneförrättare jämte biträden och kontrollanter samt meddelar dem in
struktioner, tillser att räknekort finnas i förväg tillgängliga, omhändertagei
det inkomna räknematerialet samt öfversänder detsamma, sedan den för kom
munen erforderliga bearbetningen ägt rum, till Kommerskollegium. 

Tillkännagifvanden för allmänheten om räkningens ändamål och an
ordnande böra ske dels genom upplysande artiklar i pressen, dels genom offent
lig kungörelse i tidningarna (enligt Bl. 1), dels genom anslag (Bl. 1) å offentliga 
platser, samlingslokaler, arbetsförmedlingsanstalter, fackföreningsexpeditioner, 
spårvagnar o. s. v. och dels genom andra anordningar, bvilka i hvarje fall 
kunna synas lämpliga; härvid torde särskildt arbetareorganisationernas med
verkan äfven i år vara att påräkna. 

Erfarenheterna från föregående räkning hafva gifvit vid handen, att största 
omsorg bör ägnas åt att genom en dylik effektiv upplysningsverksamhet fästa 
de arbetslösas uppmärksamhet på samt öka deras intresse för räkningen. 

Lokalerna (i större kommuner eventuellt på flera ställen) för räkningen 
böra vara rymliga oeh medgifva obehindrad cirkulation af de besökande. Lämp
liga för ändamålet torde vara allmänt läroverks gymnastiksal, samlingssal el. 
dyl. i folkskolehus eller i annan offentlig byggnad (kommunalhus, sockenstuga, 
försörjningsinrättning, kasern el. dyl.). Särskilda lokaler anordnas för män och 
för kvinnor, eller ock bestämmas olika tider för räkningen (t. ex. för männen 
kl. 8 f. m.—12 m.; för kvinnorna kl. 2—5 e. m.). Räkningen bör ovillkorligen 
försiggå a tider, då arbete i allmänhet pågår å fabriker och andra arbetsställen. 

Tillräckligt antal pulpeter för räknekortens aflämnande anordnas, likaså 
skrifplatser, där de arbetslösa kunna ifylla korten, ev. med bistånd af sär
skilda kontrollanter. 

Anmälan till vederbörande polismyndighet om lokalerna m. m. göres i god tid. 
Räkneförrättare, en för hvarje räkneställe, utses jämte tillräckligt antal 

biträden af kommittén (styrelsen), som därtill företrädesvis torde kunna an
vända kommunala tjänstemän, folkskolelärare o. d. med vana vid och personlig 
kännedom om arbetarne. 

Räkneförrättaren leder räkningen, fördelar biträdenas expcditionsarbete, 
granskar och afgör tvistiga frågor beträffande räknekortens ifyllande, redovisar 
det inkomna räknematerialet till kommittén (styrelsen) o. s. v. Vid redovis
ningen fogas en summarisk öfversikt af resultatet (Bl. 2), hvilken affattas i 
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2 exemplar. Af dessa insändes det ena senast dagen efter räknin
gens verkstäl lande eller den 1 februari till Kungl. Kommerskollegium, 
afdelningen för arbetsstatistik. 

Därjämte vore önskvärdt tillkalla särskilda kontrollanter, manliga eller 
ev. kvinnliga, att i räknelokalerna biträda de arbetslösa vid kortens ifyllande 
samt att genom sin personalkännedom i görligaste mån förebygga, att andra 
än arbetslösa anmäla sig o. s. v. Expeditörer och kassörer m. fl. inom de af 
arbetslösheten mest berörda yrkenas fackorganisationer torde befinnas lämpliga 
och villiga för detta uppdrag. 

För vinnande af enhetlig kontroll och behandling af räknekorten böra 
räkneförrättare, biträden och kontrollanter lämpligen före räkningen samman
träda inför kommittén för erhållande af nödiga anvisningar. 

Räknekorten (Bl. 3 — för männen hvita, för kvinnorna gula) förses med 
kommunens stämpel och tillhandahållas den 31 januari å räknelokalerna lik
som ock tvenne dagar förut å arbetsförmedlingsanstalterna, å fackföreningarnas 
expeditioner och hos ev. bildade organisationer bland de arbetslösa, å hvilka 
olika ställen de arbetslösa lämpligen kunna få anvisningar och hjälp i och fol
kortens korrekta ifyllande. 

Vid räknekortens afiämnande granskas desamma i aflämnarens närvaro 
med hänsyn till tydlighet, fullständighet och riktighet, samt vidtagas ev. er
forderliga förtydliganden, kompletteringar och rättelser. 

Yrkesgren och yrkesspecialitet angifvas i öfverensstämmelse med bifogade 
yrkesförteckning (Bl. 4), hvilken bör finnas anslagen och i ett flertal exemplar 
tillgänglig på samma ställen, där räknekorten tillhandahållas. 

Preliminär bearbetning af det erhållna räknematerialet verkställes genom 
kommitténs (styrelsens) försorg och i den omfattning, som anses önskvärdt för 
kommunens egna intressen. Måhända är därvid lämpligt uppgöra en namn
förteckning å de arbetslösa, med angifvande för hvar och en af ålder, yrkes
specialitet, mantalsskrifningsort, bostad och försörjningsplikt el. d. Formulär 
till dylik namnförteckning bifogas (Bl. 5). 

Hela räknematerialet (bl. 3 a och b) jämte redogörelse för räkningens 
anordnande och förlopp insändas senast den 15 februari 1910 till Kuugl. 
Kommerskollegiuni, afdelningen för arbetsstatistik. 

Redogörelsen bör skildra de erfarenheter, som vunnits under räkningen, 
framställa de erinringar med anledning däraf, hvilka kunna vara ägnade att 
belysa räkningens resultat och sättet för dess anordnande samt angifva even
tuellt därmed förenade kostnader. Önskvärdt vore, att därjämte en kort 
skildring lämnades af, dels huru arbetslösheten på orten i vanliga fall, sär-
skildt under vintern, brukar gestalta sig, dels huru de sista årens ogynnsamma 
ekonomiska konjunkturer inverkat försämrande på de näringars arbetsmarknad, 
som äro representerade i kommunen, dels i hvad mån rådande arbetsbrist 
medfört in- eller utflyttningar bland arbetarne. 

Kostnaderna — för den händelse sådana ej kunna undvikas — för räk
ningens anordnande och verkställande äfvensom för den preliminära bearbet
ningen af materialet bestridas af vederbörande kommun. Allt för räkningen 
erforderligt blankettryck (bl. 1—5) tillhandahålles dock kostnadsfritt i Stock
holm af Öfverståthållareämbetet och i landsorten af Konungens Befallnings-
hafvande i länet, och böra rekvisitioner å de olika blanketterna i tillräckligt 
antal exemplar göras i god tid före räkningens anordnande. Efterrekvisitioner 
kunna ock för tids vinnande göras direkt hos Kungl. Kommerskollegium, af
delningen för arbetsstatistik (telegramadress och telefonnummer se ofvan). Kost
naderna för den slutliga bearbetningen af räknematerialet, hvilken Kommers
kollegium har att verkställa, bestridas likaledes af staten. 

Stockholm i januari 1910. 

KUNGL. MAJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGIUM. 
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Bil. II. 

(Originalformat 23 x 36 cm.) 

B l . 1. 

Tillkännagifvande om arbetslöshetsräkning. 
Enligt beslut företages 

måndagen den 31 januari 1910 
en undersökning rörande arbetslöshetens omfattning i 

I anledning häraf uppmanas alla i kommunen boende, hvilka äro arbetslösa, män såväl som kvinnor 
inom alla slags yrken, att nämnda dag anmäla sig. 

Räknekort erhållas från och med den 28 januari å arbetsförmedlingsanstalterna samt å de olika fack
föreningarnas och de arbetslösas expeditioner äfvensom vid räknetillfället å räkningslokalerna. 

Korten, som skola sorgfälligt ifyllas, aflämnas af de arbetslösa personligen måndagen den 31 januari 
11)10 i någon af följande lokaler, där äfven hjälp vid ifyllandet erhålles för den, som så önskar. 

Anmälningstid för män: kl 
» » kvinnor: kl. -

Legitimationspapper (arbetsbetyg, fackföreningsbok, inskrifningskort å offentlig arbetsförmedlingsanstalt, 
sjukkassebok, prästbetyg, värnpliktsbok el. dyl.) medtages. 

OBS! Endast en anmälan göres! 



176 Bil. III. 

(Originalformat: 24 x 30 cm.) 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELNINGEN PÖK 
ARBETSSTATISTIK. 

B l . 2. 

Summarisk öfversikt 
af 

Arbetslöshetsräkningen den 31 januari 1910 
i 

(kommun och län) 
att efter räkningens verkställande afgifvas i 2 exemplar till den kommitté, 
styrelse e. dyl., som ledt räkningen. 

Räkningen har beslutats af: _ 
(Angif vederbörande kommunalmyndighet.) 

„ „ ledts „ " 
(Angif vederbörande kommitté, styrelse e. dyl.) 

Räknelokal: 
Räkneförrät tare: _ 
(namn, yrke, ev. titel) 
Räknebiträden: __ 
(namn, yrke, ev. titel) 

Kontrol lanter : 
(namn, yrke, ev. titel) 

Räkningen ägde ram: för män kl . ; för kvinnor k l . . 

Anmälningar hafva gjorts af arbetslösa män 
,, kvinnor 

Summa.. arbetslösa män och kvinnor. 

Af de anmälda hafva män och kvinnor uppgifvit sig vara fullt 
arbetsföra. 

„ „ „ „ män och kvinnor ., ,, hafva till
fällig arbetsförtjänst. 

den 31 januari 1910. 
(Ortens namn.) 

(Räkneförrättare.) 
Det ena exemplaret af förestående öfversikt vidaresändes härmed till 

Kungl. Kommerskollegium, afdelningen för arbetsstatistik i Stockholm. 
den 1 febrnari 1910. 

(Ortens namn.) 

(Ordförande i. 



Bilaga IV. 177 
(Originalformatet 21 x 33 cm.) 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELNINGEN FÖR 
ARBUTRSTATISTIK. B l . 3 a. 

Räknekort för MÄN. 

Arbetslöshetsräkningen den 31 januari 1910. 
Kommun: 
Räknelokal : . — : 

1. För- och tillnamn: Födelseår: 
2. Födelsekommun: — Län:... 
3. Mantalsskrifningskommun: Län: 
4. Bostadskommun: Sedan när? år 

(månad) 
Fullständig adress: -

5. Ar Ni ogift, gift, änkling eller frånskild? 
6. Huru många personer har Ni att försörja (utom Er själ/)? 

Hustru Barn under 15 år Andra 
(huru mänga) (huru många och hvilkaVj 

7. Hvilken är Eder yrkessprcialitet? 
(Mera ovanlig eller obestämd yrkesspeciulitet kompletteras af kortets mottagare med an

teckning af specialnummer enligt den bilagda yrkesförteckningen.) 

8. Tillhör Ni fackförening? Hvilken? 
9. Senaste fastare anställning'/ Som hos 

(inom eget eller annat yrke) (anställningens art) (arbetsgifvarens namn) 
Senaste arbetsgifvares yrkesgren? adress? 

10. Sedan huru många veckor, ev. dagar, är Ni arbetslös? 
11. Förlorade Ni Er sista fastare anställning på grund af driftens inskränkning, 

(inom eget eller annat yrke) 
driftens nedläggande, egen uppsägning, sjukdom, värnplikt, den stora 
arbetsstriden eller annan facklig konfltkt? 

(Angif här anledningen.) 
Därest anledningen varit sjukdom, när bief Ni fullt återställd? 
__ > » > arbetskonflikt, när bilades konflikten? 

13. År Ni nu {vid räknetillfället) arbetslös tillföljd af arbetsbrist, arbetsoför
måga, pågående arbetskonflikt eller af hvilken annan anledning? 

(Angif här anledningen.) 
14. Ar Ni nu fullt arbetsför? Har Ni nu något tillfälligt arbete? 
15. Är Ni säsongarbetare? Brukar Ni i så fall under vissa tider 

af året hafva tillfällig sysselsättning i annat yrke? 

(Anuif detta eller dessa yrken.) 
16. Anmäld vid fjolårets arbetslöshetsräkning? Hvilken kommun? 
17. Legitimation, därvid någon af följande handlingar företes: arbetsbetyg (o), 

fackföreningsbok (f), inskrifningskori å offentlig arbetsförmedlingsanstalt 
(/'), prästbetyg (p), sjukkassebok (s), värnpliktsbok (r) eller dyl.: 

(Anteckning härom göres af kortets mottagare.) 
18. Anmärkningar: 

(Underskrift af kortets mottagare.) 

12—/om?» 
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(Original formatet 21 x 33 cm.) 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELNINGEN FÖR 
ARBETSSTATISTIK. B l . 3 b . 

Räknekort för KVINNOR. 

(Tryckt på gult papper.) 

Arbetslöshetsräkningen den 31 januari 1910. 
Kommun: 
Räknelokal:... _ 

1. För- och tillnamn: Födelseår: 
2. Födelsekommun:...- Län: 
S. Mantalsskrifningskommun: Län: 
4. Bostadskommun: Sedan när? år 

(månad) 
Fullständig adress: 

5. År Ni ogift, gift, änka eller frånskild? 
6. Hwu många personor har Ni att försörja (utom Er själf)? 

Barn under 15 år Andra 
(huru många) (huru många) 

7. Hvilken är Eder yrkesspecialitet? Hemarbeterska? 
(Mera ovanlig eller obestämd yrkesspecialitet kompletteras af kortets mottagare med anteck

ning af specialnummer enligt den bilagda yrkesförteckningen.) 

8. Tillhör Ni fackförening? Hvilken? 
!). Senaste fastare anställning? Som hos -

(inom eget eller annat yrke) (anställningens art) (arbetagifrarens namn) 
Senaste arbetsgifvares yrkesgren? adress? 

10. Sedan huru många veckor, ev. dagar, är Ni arbetslös? -
/ / . Förlorade Ni Er sista fastare anställning på grund af driftens inskränkning, 

(inom eget eller annnt yrke) 
driftens nedläggande, egen uppsägning, sjukdom, den stora arbetsstriden 
eller annan facklig konflikt? 

(Angif här anledningen.) 
Därest anledningen varit sjukdom, när blef Ni fullt återställd? 

» > > arbetskonflikt, när bilades konflikten? 
IS. Ar Ni nu (vid räknetillfället) arbetslös tillföljd af arbetsbrist, arbetsoför

måga, pågående arbetskonflikt eller af hvilken annan anledning? 
(Angif här anledningen.) 

14. Är Ni nu fullt arbetsför?— Har Ni nu något tillfälligt arbete? 
15. Ar Ni säsongarbetare? Brukar Ni i så fall under vissa tider 

af året hafva tillfällig sysselsättning i annat yrke? 

(Angif detta eller dessa yrken.) 
10. Anmäld vid fjolårets arbetslöshetsräkning? Hvilken kommun? 
17. Legitimation, därvid någon af följande handlingar företes: arbetsbetyg (a), 

fackföreningsbok (f), inskrifningskort å offentlig arbetsförmedlingsanstalt 
(i), prästbetyg (p), sjukkassebok (s), eller dyl.: 

(Anteckning härom göres af kortets mottagare.) 

18. Anmärkningar: 

(Tnderskrift. nf kortets mottagare.) 



Bilaga VI. 
(Originalformat: 23 x 38 cm.) 
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KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELNINGEN FÖR 
ARBETSSTATISTIK 

Bl. 4. 

Yrkesförteckning. 

I. Jordbruk och skogs
hushållning m. m. 

1. Förvaltnings- och befäls-
personal. 

2. Tjänare på stat. 
5. Tjänare i husbondes kost. 
8. Tillfälliga arbetare (dag

lönare, betarbetare, dik-
ningsarbetare m. fl.) 

12. Trädgårdspersonal. 
15. Skogspersonal. 
19. Flottningsarbetare. 
20. Andra. 

II. Grufdrift och malm-
förädling. 

25. Ingeniörer och verkmästa-
re (inklusive ritare). 

30. Förvaltningspersonal. 
35. Grufarbetare. 
40. Arbetare vid järnbruk, 

zink- och kopparverk 
o. d. 

45-49. Andra. 

III. Industri och handt-
verk m. m. 

A. Jord-, sten- och glas
industri. 

50. Gips- och cementarbetare. 
51. Stenhuggare o. d. 
52. Tegelbraksarbetare. 
53. Porslinsarbetare. 
54. Glasarbetare. 
55. Kakelfabriksarbetare. 
56. Kalk- och kritbruksarbe-

tare. 
57. Torfströarbetare. 
58-59. Öfriga arbetare. 

B. Metall- och maskin
industri. 

60. Guldsmeder. 
61. Ur- och instrumentma-

makare. 
62. Gjutare och formare. 

63. Bleck- och plåtslagare 
(alla slag). 

64. Kopparslagare. 
65. Smeder och hofslagare. 
66. Verktygsarbetare. 
67. Filare och bänkarbetare. 
68. Maskinarbetare. 
69. D:o handtlangare. 
70. Elektriker. 
71—79. Andra (galvanise-

ringsarb., emaljerings-
arb., förnicklingsarb., 
lampfabriksarb., gör-
delmakare m. fl.). 

C. Trävaruindustri. 

80. Sågverks- och brädgårds
arbetare. 

81. Maskin- och modellsnic
kare. 

82. Möbel- och finsnickare 
(träsnick.). 

83. Svarfvare. 
84—89. Andra (tunnbindare, 

vagnmakare, korgma-
kare, korkarbetare m. 
fl.). 

D. Byggnadsverksamhet. 

90 a. Väg- och vattenbygg
nadsarbetare. 

b. Jord- och schaktnings-
arbetare. 

c. Beton- och cementarbe
tare. 

91. Grundläggare, bergsprän-
gare, stensättare. 

92. Rörläggare, gas- och vat
tenledningsarbetare. 

93. Murare. 
94. Murarbetsmän och tegel

bärare. 
95. Byggnadssnickare och 

timmermän. 
96. Skeppsbyggare, varfs-

timmermän. 
97. Måleriarbetare. 
98. Bildhuggare, gipsmakare 

och stuckatörer. 
99. Glasmästare och förgyl-

lare. 

100. Kakelugnsuppsättare. 
101—109. Öfriga byggnads

arbetare. 

E. Läder-, hår-, gummi- o. d. 
industri. 

110. Garfveriarbetare. 
111. Sadelmakare och tapet

serare. 
112. Gummifabriksarbetare. 
113. Andra (borstbindare m. 

fl.). 

F. Textilindustri. 

120. Spinneriarbetare. 
121. Väfveriarbetare. 
122. Beredningsarbetare. 
123. Färgeriarbetare. 
124—129. Andra (repsl., se-

gelmak. m. fl.). 

G. Beklädnadsindustri. 

130. Herrskrädderiarbetare. 
131. Kapp- och klädsömmer-

skor. 
132. Linnesömmerskor. 
133. Trikotagearbetare. 
134. Modister. 
135. Skomakeri- och skofa

briksarbetare. 
136. Handskmakeriarbetare. 
137. Hattmakeriarbetare. 
138. Tvätt- och stryknings-

arbetare. 
139—149. Andra(buntmakare, 

frisörer, baderskor m. 
fl.). 

H. Närings- och njutnings
medelsindustri. 

150. Kvarnarbetare. 
151. Mejeriarbetare. 
152. Bageri- och konditori

arbetare. 
153. Chokolad- och karamell-

arbetare. 
154. Slakteri- och charkute-

riarbetare. 
155. Sockerfabriksarbetare. 
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156. Tobaksarbetare. 
157. Bryggeri- och mineral

vattensarbetare. 
158. Margarinarbetare. 

/. Kemisk-teknisk och belys
ningsindustri. 

170. Såp-, tvål- och ljusar-
arbetare. 

171. Tändsticksarbetare. 
172. Gas- och elektricitets-

verksarbetare. 
173. Gödningsfabriksarbeta

re. 
174—179. Öfriga kemisk-tek-

niska arbetare. 

J. Trämasse- och pappers
industri. 

180. Trämasse- och pappers-
bruksarbetare. 

181. Bokbinderi- och kartong-
arbetare. 

182. Tapetfabriksarbetare. 
183—189. Andra. 

K. Grafisk industri. 

190. Typografer. 
191. Litografer och kemi-

grafer. 
192. Fotografer. 
193—199. Andra (stilgjutare, 

galvanisörer, stereoty-
pörer m. fl.). 

L. Industri och handtverk, 
ej särskildt specif. 

200. Ingeniörer, ritare och 
verkmästare, alla slag. 

201. Maskinister. 

202. Eldare. 
204. Kontors- och lagerbiträ

den. 
205. Månadskarlar och lager

arbetare. 
206-219. Andra. 

IV. Handel och sam
färdsel. 

A. Kontors-, bank- o. försäk
ringspersonal. 

220. Bokhållare, korrespon
denter etc. 

221—229. Andra. 

B. Butiks- och magasins
personal. 

230. Bokhåll, expediter, kas
sörskor etc. 

235. Handelsarbetare (lager-
m. fl.). 

236-239. Andra. 

C. Hotell-, kafé- och restau-
rantrörelse. 

240. Servitörer. 
241. Vaktmästare, städerskor 

m. fl. 
245. Kockar och kokerskor. 
246. Diskerskor, köksor m. fl. 
247—249. Andra (drängar, 

tvätterskor m. fl.) 

D. Landtransport. 

250. Bud (springpojkar och 
-flickor). 

251. Varuutkörare. 
252. Kuskar, och åkeriarbe

tare. 

255. Järnvägs- och spårvägs
personal. 

256. Telefon- och telegrafar
betare. 

E. Vattentransport. 

260. Kaptener, styrmän, sjö
män. 

263. Maskinister, eldare, kol-
lämpare. 

265. Stufveriarbetare. 
266-269. Andra. 

F. Handel och samfärdsel, 
ej särskildt specificerade. 

270—279. Diverse personal. 

V. Husligt arbete. 

280. Hushållerskor. 
281. Hus- och barnjungfrur. 
282. Kokerskor och köksor. 
283. Ensamjungfrur. 
285. Tvätt- och rengörings

arbete. 
286—289. Andra. 

VI. Allmän eller litterär 
verksamhet. 

290. Litterär verksamhet, 
sjukvård. 

291—299. Andra. 

VII. Arbete, ej hänför-
ligt till annan grupp. 

300. Grofarb. (renhålln., ved-
huggn. etc.). 

301—320. Andra (f. d. mili
tärer). 
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Bil. VII. 
(Originalfnrmat: !5(! 47 cm.) 

B l . 5. 

Förteckning å arbetslösa 

enligt Arbetslöshetsräkningen den 31 januari 1910. 
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